قانون
الموازنة العامة والموازنات الملحقة

للعام 2017
الفصل األول
مواد الموازنة
املادة األولى :تحديد أرقام املوازنة
تح د أرقامددملورزنةزالددمرزواملوددمر زنةزالددمل رزننة ددمر د رزو د مرزنملويددمرزو دددرتف د قر د ر
أول كا ا ااانو ا ا ا ااا 2017ر تنتهد د دددر د د د ر 31كا ا ااانو األول 2017ر ف د د ددملرألحكد د ددملور
زنملأتينرزوثملليمر زوثملوثمرو رهذزرزو مللةن.

املادة ا انية :االعتمادات
َّ
رزنفي مر روملريأتي:
تفتحر رزنةزالمرزواملومر زنةزالمل رزننة مرزال تمملأز
ا عام  ( 2017يرة)
املوازنة ا عامة
الجزء األول

21.420.563.406.000

الجزء ا ا

2.485.485.518.000

23.906.048.924.000

مجموع املوازنة ا عامة

املوازنات امللحقة
مديرية ا يانصيب ا وطني

115.800.000.000

املديرية ا عامة لحبوب وا شمندر ا سكري

45.264.000.000

االتصاالت

2.615.996.101.000

مجموع املوازنات امللحقة
املجموع ا عام:

2.777.060.101.000

26.683.109.025.000

ذوكر ف ملرونج ز لراممر(،1ر،2ر3ر ر)4رزننة مربهذزرزو مللةن.

املادة ا ا

ة :ا وارداتررر
ت ار زاأز رزنةزالمرزواملومر زنةزالمل رزننة مر لىرزوةجهرزوتملل :ر

ا عام  ( 2017يرة)
املوازنة ا عامة
الجزء األول -ا واردات ا عادية

16.416.072.000.000

الجزء ا ا  -ا واردات االستثنائية

7,489,976,924,000

23.906.048.924.000

مجموع املوازنة ا عامة

املوازنات امللحقة
مديرية ا يانصيب ا وطني

115.800.000.000

املديرية ا عامة لحبوب وا شمندر ا سكري

45.264.000.000

االتصاالت

2.615.996.101.000

مجموع املوازنات امللحقة
املجموع ا عام:

2.777.060.101.000

26.683.109.025.000

ذوكر ف ملرونج ز لراممر(،5ر،6ر 7ر)8رزننة مربهذزرزو مللةن.

املادة ا رابعة :إجازة الجباية ررررررر

يج د د د ددملار ف د د د ددملرألحك د د د ددملوره د د د ددذزرزو د د د ددمللةنر ألحك د د د ددملورزو د د د ددةزلينرزو ملف د د د ددذ ،رجفملي د د د ددمررررررررررررررررررررررررر
وختل ددضرزوب درزومر زورا ددةور زئةملت ددي ر زواملو د ز رزنفي ددمر د رزئج د ز لرام ددمررررررررررررررررررر
(5ر-ر6ر-ر7ر-ر)8رزننة مربهذزرزو مللةن.

املادة الخامسة :اإلجازة باالقتراض
 -1يج ددملارونةكةو ددم،ر د رر ددملارتمةح ددارزا ددتح ملممل رقت ددارزو د ي ر ض ددم رح د أر
زوعج دملرزن د ار د رت فيددذرزنةزالددمرل د يملر د ررلفددملمرزال تمددملأز رزن د ا ررل ددىر
زوا د ددملور2017ر زال تم د ددملأز رز ض د ددملفيم،ررت د د زارا د د ز ر ملح د ددمر ملوامل د ددمر
زولف مللي ددمر ج ددمللر ةحل ددمر وتةاد د مر ما ددي روت ي ددمره ددذزرزوعج ددمل،ر ذو ددكر
رزاز رتا ار ر احررزنملويم.
 -2ت لعر ازا رزنملويمروجلسرزو ةزبرفاليملر لى:
رزوعجملرزنح قر رت فيذرزنةزالمر زئخملح م،ررلفملمرزال تمملأز رزن ا ر ز ضملفيم،-رقم ملطرزو يةنرزو ز ليمر زئخملاجيمرزو درتمرت

ي همل،

رلتيج د ددمررت د د د زاراد د د ز رزئخملح د د ددمر ملواملد د ددمرزولف مللي د ددمرزنجد د ددملاررت د د د زاهملرمةجمرزوف رزأل لرو رهذهرزنملأ .
-رالفمل رزئخملح م.

املادة ا سادسة :حسابات ا قروض
يفددتحرول ددر ارح ددمل مل ر ملح ددمر ملتددمرت َّي د روهددملرزو يمددمرزن فةضددمرو د رقتددار
ه ددذهرزو ددر ار ح َّيد د ر ليه ددملرزو دديمرزو دددرتد د فعرت د د ي زرو م ددملطر زو د د ز ر
زن تح م.

امل ااادة ا س ااابعة :تطب اي ا أحك ااام اتفاقي ااات ا هب ااات ا نقدي ااة وا ق ااروض الخارجي ااة
على كامل اإلنفاق ا عائد إلى املشاريع املمو ة اارجيا
-1ريخب ددعرز لف ددملمرود د رزتفملمي ددمل رزوهف ددمل رزو ي ددمر زو ددر ارزئخملاجي ددمرزو دددر
تا د د رود ددعروختلد ددضرز أزاز ر زندا د ددمل رزواملود ددمر زوفل د د يمل ر ا د د ررمرزاهد ددملر
مةجمرورزايمررتملأا ر د روجلدسرزودةااز رق رمدةزلينرتدملأا ر د رزنجلدسر
زو ي ددمل يرا ددةز رقه دملنره ددذزرز لف ددملمرو د رزئج ددمل رزنحل د رقورو د رزئج ددمل رزألج دددر
ورممل د ددمرأيد ددةزنرزنحملاد ددفمرزند ددد ر رح د ددمرزألتد ددةل،ر حجد ددمرقنرالريتاد ددملاار
ت فيددقرزألحكددملورزن اددةار ليهددملر د رزالتفملميددمل ر زنرزادديمرزنتال ددمر ملوهفددمل ر
زو يددمر د رقحرحددمللرود رزألحددةزلروددعرميد رزوهفددمل رزو يددمر ف ددملرو تددةلر د ر
زنةزالم.
-2ريجددرحرتحةحددارزألوددةزلرزوددةزاأ رود رزئجهدمل رزوةزهفددمررلددىرز أزاز رزواملوددمر د ر
ازا رزنملوي ددم.رتف ددتحر ازا رزنملوي ددمر يل ددمرود د رت في ددذرزن ددر ،ر اد د رتد د ار
وراةورمفةلرزوهفمرزال تمدملأز رزوياودمروهدملر زن اجدمرفيدهر ذودكرودر ر زحد ر
ق رتفمل ددملر د د روةزال ددمرزو د د مرزنملوي ددمرزئجملاحد ددمر د د روةزالد ددمل رزو د د ةز رزنملويد ددمر
زويح ددمر ذوددكر ح ددمرزو يمددمرزو يددمرزنحةوددمر د رهدداراد مروملويددمرود رمفددار
زئجهمل رزوةزهفمررلىرح ملبرزوت مل ر زوهفمل رزواملو رونخملح مرزولف ملليم.
-3رالرت فددقرقحكددملورزوف ددر رزوثملليددمرود رزنددملأ ر27رود رو ددر رزو ددمللةنرزنةضددة ر
وةض د د د د ددعرزوت في د د د د ددذر مةج د د د د ددمرزنرا د د د د ددةورام د د د د ددمر14969رزوا د د د د ددملأار ت د د د د ددملاح ر
1963/12/30ر لددىرزال تمددملأز رز ضددملفيمرزنتال ددمر ملوهفددمل رزو يددمرحي د ر
يمك رل ارهذهرزال تمملأز رو ر ررلىرآ رر رزارو رزودةاحررزنخدت ر احدرر
زنملوي ددمر ا د رتأا ددي رزنرزم ددمرزنرف ددملحروا د رزو ف ددمل ،ر ا د رقنرتث د رز أزا ر
زنا يمراغفمرزئجهمرزوةزهفمر إجرز رهذزرزو ا.
-4رت ف ددقرقحك ددملورزن ددملأ ر104رود د رو ددر رزو ددمللةنرزنةض ددة روةض ددعرزوت في ددذر
مةج د ددمرزنرا د ددةورام د ددمر14969رت د ددملاح ر1963/12/30ر تا ييت د ددهر(م د ددمللةنر
زنحملاددفمرزوامةويددم)ر لددىرزو ددلفمل رزنملويددمرزو ملاوددمرزنا ددمل رو د فعرزو ف ددمل ر
زنمةوددمرو د رزوهفددمل رزو يددمر حمك د رت د حررزال تمددملأز رزن جددةا رول ددلفمل ر
زنملويددمرزو ملاوددمر زنتال ددمر ملوهفددمل رزنا ددمل ر دديلرا د مروملويددمرواي ددمروتأأيددمر

وةجفمل ريتا ىرت فيذهملرزو مرو فعرزو ف دمل رزنمةودمرود رزوهفدمل رزو يدمر
ئة ددينرزلءه ددمل رت في ددذرزأل م ددمللرزنتال ددمر ملوهف ددم،ررل ددىروةزال ددمل رزو د ةز رزنملوي ددمر
زويح م.
-5ري د ددتمرت د د حررقات د د رزال تم د ددملأز رهملف د ددمرغي د د رزنا د ددةأ رزنمةو د ددمرو د د رزوهف د ددمل ر
زو يمررلىروةزالمل رزو ينرزويح م.

املادة ا امنة :فتح االعتمادات االستثنائية
ت في ددذزرألحك ددملورزن ددملأ ر85رو د رزو ا ددتةا،ريمكد د رو ددرويسرزئجمهةاح ددم،ررذزرأ د د ر
ظددر طر ملاوددمرو ف ددمل رو ددتعجلم،رقنريتخددذروراددةوملر ددمل ر لددىرم درزارتددملأار د ر
وجل ددسرزو ددةااز ،ر ف ددتحرز تم ددملأز رزا ددت ملويمرق ررض ددملفيمرق ر ددارز تم ددملأز ر د ر
وةزال د ددمرزوا د ددملور،2017ر ل د ددىرقنرالرتتج د ددمل اره د ددذهرزال تم د ددملأز روملو د ددمرولي د ددملارويد د د ر
وف مللي ددم،ر حج ددمرقنرتا ددراره ددذهرزوت د ز ي ر ل ددىروةزف ددمرزنجل ددسرزو ي ددمل ير د رق لر
ريلتئمرفيهر ا رذوك.

املادة ا تاسعة :إجازة نقل االعتمادات
-1

يجملارزو ار رزحتيمل يرزنةزالمرزواملومرو رفااررلىرآ درر ود ر د ررلدىرآ درر
ض ددم ره ددذزرزالحتي ددمل ير د درزارود د روجل ددسرزو ددةااز ر د ددمل ر ل ددىرزم د د ز ر اح د درر
زنملويم.ر ح فقرهذزرزوت ي ر لىرزحتيمل يرهاروةزالمرونة م.

-2

يجد د ددملارل د د ددارزال تمد د ددملأز رزنخاا د د ددمرور زتد د ددمرزوف د د ددملو رو د د د رزن د د ددةظفينر
زنتاملم د ي ر زألج درز ر زنتاددملولينر د رز أزاز رزواملوددمرو د رز أزا رزن ددةلر
ونهملررلىرز أزا رزن ةلررويهمل.
يتمرزو ار رزارو ر احررزنملويمر ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا رزو ف مل .

 -3يج ددملارل ددارزال تم ددملأز رزننةةظ ددمر د د روةزال ددمر ازا رزو ز لي ددمر زوفلد د يمل ر-ر
زود د زوررز أزاح ددم-رزنخاا ددمروهيئ ددمررأزا رزو ددي ر ز وي ددمل ر زنرفف ددمل ررل ددىر
وةزالددمرزوهيئددمرزنددذهةا ر اد رتد ارزألل مددمرزئخملتددمربهددمل،ر درزارود ر احدرر
زنملويم،ر ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا رزو ف مل .

 -4يجددملارل ددارزال تمددملأز رزنخااددمرولمحر مددمل رواددملئسرزألجهددمل رزوا ددكرحمر
د روةزالددمر ازا رزو ز ليددمر زوفل د يمل رو د رفادداررلددىرفاددارآ درر درزارو د ر
احررزو ز ليمر زوفل يمل ر ا رتأاي رزنرزممرزنرفملحروا رزو ف مل .

املادة ا عاشرة :لحظ اعتمادات دعم فوائد ا قروض االست مارية
تنة ددار د د رزنةزال ددمرزواملو ددمر( ازا رزنملوي ددمر–رو يرح ددمرزنملوي ددمرزواملو ددم)رزال تم ددملأز ر
زن لةب د ددمرود د د مرفةزود د د رزو د ددر ارزالا د ددتثمملاحمر(ااز ي د ددم،رت د د مل يم،را د دديملحيم،ر
تك ةوةجيد ددمرومعلوماتيا ااة)ر هد ددةزوارزألابد ددمل ر لد ددىرهد ددذهرزو د ددر ارفيمد ددملريتالد ددقر
ملناملاطرز ايويم.
تح د أرقت ددةلر ا ددر طرزالا ددتفملأ رو د رزوفةزو د رزن ةو ددمر ه ددةزوارزألاب ددمل ر ل ددىر
ه ددذهرزو ددر ارفيم ددملريتال ددقر ملنا ددملاطرز ا دديويمر مةج ددمرل ددملور ددملارياد د ار
مراةوريتخذر روجلسرزوةااز ر مل ر لىرزم ز ر احدررزنملويدمر اد رزادت ي راقحر
حد ددملفمرواد ددرطروف د ددملن،ر حخبد ددعرز لفد ددملمرو تد ددةلرزن اد ددةار ليهد ددملر د د رمد ددمللةنر
زنحملافمرزوامةويم.

املادة الحادية عشرة :اعتمادات املعالجة ا صحية
تددةا ر مراددةوريتخددذر د روجلددسرزوددةااز ر ددمل ر لددىرزم د ز رزوددةاحررزنخددت ر اح درر
زنملويددمروا ددمل،رزال تم ددملأز رزنرت د ر ا ددةا ررجمملويددمر د روختل ددضرق ددةزبرزنةزال ددمر
زواملومرزنخاامرولماملئجدمر د رزندا دمل ر زن ت دفيمل رزئخملتدمر زوا دةأرودعر
زأل فمل ر رزو مل رزئخملا.

املا ااادة ا انيا ااة عشا اارة :اقتطا اااع حصا ااة م ا ا اإلي ا ارادات املحصا االة صا ااالد ا بلا ااديات
لقرى ا تي يس فيها بلديات
ت ت ددعر ازا رزنملويددمرود رز يدرزأز رزنحادلمروادملئسرزوفلد يمل ،رمفددارتةاماهدمل،روفلد
سااتة ملياااراتروي د ،رتخا د روول دملا ر زألا د مللر زوت يف دمل ر د رزو ددرىرزو دددرو دديسر
فيهدملر لد يمل ر( د ال ر ملمددمر تديمللمر تجهيد)ز ر ت يفدمل )ر ةزاد مر ازا رزو ز ليددمر
زوفلد د يمل ،رت ددةا رز يد درزأز ر مرا ددةور د دمل ر ل ددىرزم د د ز ر اح ددرحرزنملوي ددمر زو ز لي ددمر
زوفل يمل ،ر لىرقنري مارزنراةورجميعرزو رىرزو درويسرفيهملر ل يمل .
ت د ددتف لر فد ددملا رزوراد ددمرزوفل د د حر لد ددىرزنحر مد ددمل ر افد ددملا رز ي د درزأز رزنحا د دلمر
واملئسرزوفل يمل رقي مملر اأ ر روةزالمل رزو ينرزو مل م.

املا ااادة ا ا ا ااة عشا اارة :الحا ااد األقلا ااخز سا االفات الخزينا ااة املجا اااز إعطاؤها ااا ملؤسسا ااة
كهرباء بنا
تات د د رزال تم د ددملأز رزننةةظ د ددمر د د ره د ددذزرزو د ددمللةنرندا د ددمرفهرب د ددمل روف د ددملنر ل د ددىر
زوتن د دديمر()9/1/14/4351/3/26/1ر مثمل د ددمرزو د د ضرزأل لد ددىرولمف د دملو رزنمك د د ر
تحةحله دملرو د رزئخملح ددمرزولف ملليددمر مةجددمراددلفمل ر ملح ددمررلددىرزندا ددمرزنددذهةا ر
مسجارأي ملر ليهمل.

املااادة ا رابعااة عشاارة :اإلجااازة لحكومااة فااتح اعتماااد إسااالت بمرسااوم ت طيااة كلفااة
سلسلة ا رتب وا رواتب
يج ددملارونةكةو ددمرف ددتحرز تم ددملأررض ددمل ر يم ددمرقما ددملهمل  500ملي اااررل.ل.ر مرا ددةور
يتخذر روجلسرزوةااز روت يمرهلفدمرال دلمرزورتدمر زور زتدمر د ررمرزاهدملر د ر
وجلسرزو ةزب.

الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديالتها
رراملادة الخامسة عشرة :تعديل قواني ا برامج
يا لر رلملوجرز تمملأز رزو فعر رهارو رمةزلينرزو زوجرزنفي مرقألملهر ف ملرنملريل :

أ  -قانو برنامج رئاسة مجلس ا وزراء
اق ااانو برنا ااامج ترتيا ااب منطقا ااة ا يا اااحية الجنوبيا ااة ا ربيا ااة ملدينا ااة بيا ااروت
(ا يسار):
زن ددملأ رزوتملا ددامر زوا ددر نرو د رزو ددمللةنرام ددمر326رت ددملاح ر2001/6/28ر(وةزال ددمر
)2001ر تاد يياهملر(ترتيددمرو ددمرزوبددملحيمرزئج ةبيددمرزو ربيددمرن ي ددمر يد )،ر
حي ريةا راتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
ويافح:
2017
0

2018
50

2019
55

الرو :
2017
50

2018
55

ر( زوفملق رأ نرتا يا)

مليار يرة

مليار يرة

ب -قانو برنامج لت وزارة املا ية:
قانو برنامج ألعمال ا تحديد وا تحرير (مصلحة املساحة)
زن ددملأ رزوثمللي ددمر زوا ددر نرود د رزو ددمللةنرام ددمر392رت ددملاح ر2002/2/8ر(وةزال ددمر
)2002ر تا د د د يياهملرم د د ددمللةنر رل د د ددملوجرأل م د د ددمللرزوتح ي د د د ر زوتحرح د د درر(وا د د ددنةمر
زن ددملحم)،ر حي د د ريا ددفحرز تمد ددملأرزوا د د رز جمد ددملل ر 40ملي ااارروي د د ر د د الرو د د رررررررررررررررررررر
 25مليارروي ر اتدي رز تمدملأز رزود فعرزنتف يدمر 15مليااررويد ،ر حيد ريدةا ر
اتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
يصبح:
2017
5

2018
5

2019
5

مليار يرة

( زوفملق رأ نرتا يا).
تاد لرز تمدملأز رزود فعرزواملود رولادملور(زأل يد )رو ددمللةنرزو لدملوجروةضدة رهددذهر
زن ددملأ ر حي د رتخف د ر يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىر
ح ملبرز تمملأرزوا رز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

ج -قواني ا برامج لت وزارة األش ال ا عامة وا نقل:
 -1قانو برنامج إ شاءات مرالئ ا صيد وا نزهة:
زند ددملأ رزوا د ددر نرو د د رزو د ددمللةنرامد ددمر392رتد ددملاح ر2002/2/8ر(وةزالد ددمر)2002ر
تا د يياهملر(م ددمللةنر رل ددملوجرنرز ددلرزوا ددي ر زو )ه ددم)،ر حي د ريب ددملطررل ددىرات ددي ر
ز تمملأز رزو فعر16.567.873.000رل.ل.ر حةا ر لىرزو كارزوتملل :
ليصبح:
(بآالف ا ليرات)

2017
16.567.873

رن مل ز رقازض د
املجموع ا عام:

16.567.873

بدالً من:
(بآالف ا ليرات)

2017
رن مل ز رقازض د
لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز
املجموع ا عام:

( زوفملق رأ نرتا يا).

0
0
0

 -2قانو برنامج ألعمال ا يم وا فرز – اإلسكا وا تنظيم املد :
زن ددملأ رزوا ددر نرو د رزو ددمللةنرام ددمر622رت ددملاح ر1997/3/7ر(وةزال ددمر)1997ر
زنا وددمر ملنددملأ رزئخملو ددمرود رزو ددمللةنرامددمر173رتددملاح ر2000/2/14ر(وةزالددمر
)2000ر(مددمللةنر رلددملوجرأل مددمللرزوبددمر زوفددرار–رز اددكملنر زوت دديمرزند ني)،ر
حي د ريا د لرز تم ددملأرزوا د رز جم ددملل رويا ددفحراثن ااا وتس ااعو ملي اااررل.ل.ر
الرود رأربعاي مليااررل.ل.رأل مدمللرزوبدمر زوفدرار ماد لر رلدملوجرز تمدملأز ر
زو فعر ف ملرنملريل :
2017

2018

2019

2020

مجموع

10

12

15

15

52

مليار يرة

تاد د لرز تم ددملأز رزود د فعرزواملود د رولا ددملور(زأل يد د )رو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ر
هذهرزنملأ ،ر حيد رتخفد ر يمدمرزال تمدملأز رزنا دةأ ر ديلرزوادملور2016ر
لىرح ملبرز تمملأرزوا رز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

د  -قانو برنامج لت وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت:
 قانو برنامج ألبنية الجامعة ا لبنانيةزنددملأ رزوثملليددمر زوا ددر نرو د رزو ددمللةنرامددمر286رتددملاح ر1994/2/12ر(وةزالددمر
)1994ر تاد د يياهملر(م ددمللةنر رلد دملوجرأل ني ددمرزئجملوا ددمرزولف مللي ددم)،ر حيد د ري ددةا ر
اتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
يصبح:
2017
0

2018
22

بدال م :
2017
22

مليار يرة

( زوفملق رأ نرتا يا).

مليار يرة

ه  -قانو برنامج لت وزارة ا طاقة واملياه:
 قانو برنامج ألش ال املائية وا كهربائية لت مختلف املناطزنددملأ رزوثملليددمر زوا ددر نرود رزو ددمللةنرامددمر326رتددملاح ر2001/6/28ر(وةزالددمر
)2001ر تا د يياهملر(م ددمللةنر رلددملوجرو ا د مللرزنملوي ددمر زوكهربملويددمر د روختل ددضر
زن مل ق)،ر حي ريةا راتي رز تمملأز رزو فعر لىرزو كارزوتملل :
(بمليارات ا ليرات)
ا وظيفاة
ز
ز
ز
ز

631
أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ
631
أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ
631
أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ
631
أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ
4351
زناملأارزوت لي يمرولكهربمل

يط
يط
يط
يط

تعاريف األش ال

2017

2018

2019

2020

تأوينروةزاأروملويمررضملفيم

44

44

24

84

و ملامعرويملهرزو رب

12

5.612

0

11

0.55

0

0

1

3

1

2

3

12

29.285

0

9

71.55

79.897

26

108

و ملامعرويملهرزورحر
زوارطرزواح
و ملامعرت ةحمر تيمللمر
وجملاحرزألنهر
تجهي)رفهربملئي

تا لرز تمملأز رزو فعرو مللةن رزو لملوجروةضة رهذه رزنملأ ،ر حي رتخف ر
يمم رزال تمملأز رزنا ةأ ر يل رزواملو ر 2016ر لى رح ملب رز تمملأ رزوا ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

املا ااادة ا سادسا ااة عشا اارة :قا ااانو برنا ااامج إل شا اااء أبنيا ااة ا اوزارة املا يا ااة و تنف اي ا ا
ش ا اااء املب ان ا ااز املو اح ا ااد إلدارة الج ام ا ااار ال ا اات اح ا اارم مرفا ا ا
ش ا ااروع إ ا
م ا
بيروت
يخا د رز تمددملأر د ررجمددملل رم د اهرت ددامر اددتةنروليددملازر اددفامملومر مددمللةنر
ولي د ددةنروي د د روف مللي د ددمر(69.780.000.000رل.ل).ر ن د ددمل رق ني د ددمرو د ددةازا رزنملوي د ددمر
وت فيذرو ر ررن مل رزنفنىرزنةح ر أزا رزئجمملاكر رحرورورفأر ي .
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا ام :

(بآالف ا ليرات)

وزارة املا ية

ا فصل:

101

ا وظيفة:
ا بند:

123
227

ا فقرة:
ا نب ة:

2
1

إ شاء أبنية وزارة املا ية واملبنز املوحد إلدارة الجمار لت حرم
مرف بيروت
اد نرزنةزالمر زو د نرزنملويم
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل رق نيم
رن مل رق نيمررأزاحم/3.500.000/
(و ملهممرنجلسرز لممل ر ز مملار ن مل رق نيمروةازا رزنملويم)ر

(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع
2017
3.5

2018
5

2019
12

اعتماد ا عقد اإلجمالت
2020
13

33.5

الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا ام :

(بآالف ا ليرات)

وزارة املا ية

ا فصل:

101

إ شاء أبنية وزارة املا ية واملبنز املوحد إلدارة الجمار لت حرم
مرف بيروت

ا وظيفة:

125

زو د نرزئجمرفيم

ا بند:

227

رن مل ز رمي رزوت فيذ

ا فقرة:

2

رن مل رق نيمر

ا نب ة:

2

رن مل رق نيمروتخاامر/1.000.000/
ر(و ددملهممرنجلددسرز لمددمل ر ز مددملار ن ددمل رزنفنددىرزنةح د ر أزا رزئجمددملاكر د ر
حرورورفأر ي )

(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع
2017
1

2018
12.280

2019
8

اعتماد ا عقد اإلجمالت
2020
6

2021
9

36.280

املادة ا سابعة عشرة :قانو برنامج تسديد ديو وتعوييات االستمال
 -1يخاد رز تمددملأر د ررجمددملل رمد اهر ممللمملوددمر م ددةنروليددملارويد روف ملليددمر
(850.000.000.000رل.ل،).رو دهر(390روليددملارويد روف ملليددمرواددملئسروجلددسر
ز لم د ددمل ر ز م د ددملار ر460رولي د ددملاروي د د روف مللي د ددمرو د ددملوررز أزاز ر زندا د ددمل ر
زواملود د ددم،رونهد د ددملر200روليد د ددملاروي د د د روف ملليد د ددمرود د ددةازا رزو ملمد د ددمر زنيد د ددملهروت فيد د ددذر
زا د ددتميهمل رزو د د أ)ر ذو د ددكرت د د ي زرول د د يةنرزو ملتج د ددمر د د رتاةحب د ددمل ر
زالا ددتميكر ذو ددمروجل ددسرز لم ددمل ر زال م ددملار زو دددرتد د ا ر ددأنهملرقحك ددملور
و وددمر زوفملو ددمرميمءهددملر/217.832.488.742/رل.ل.ر(وملوتددملنر اددفامر درر
ولي ددملازر ممللمملو ددمر ز ددملنر ي ددةنروليةل ددملر قا امملو ددمر ممللي ددمر م ددمللةنرقوف ددملر
ا ددفامملومر ز نت ددملنر قا ا ددةنروي د روف مللي ددم)ر ت د ي هملرت د اجملرتفا ددملرأل وةح ددمر
تد اهمل،رفمددملرت د ي زروتاةحبددمل رزالاددتميكرزو دددرتد ا رق رمد رتاد ار
ددأنهملرقحك ددملورو و ددمر د رزالأزاز رزواملو ددمر زندا ددمل رزواملو ددمر ت د ي هملر
تفاد ددملرأل وةحد ددمرتد ددملاح رت د د اهمل،ر حخا د د رود ددملرتف د د رو د د روفد ددملو ،ر د د رحد ددمللر
تةفرهملروت ي رتاةحبمل رزاتميكر رزن ملامعرزو دره رمي رزوت فيذ.
فم ددملر ت د د ي زرألي ددمرأيد ددةنرلملتج ددمر د د روا ددملئةمل رم د د رتحا ددار د د رل د ددملمر
زاد ددتميكرزوا د ددملاز ر قم د ددملورزوا د ددملاز ر د دديلرت في د ددذرزن د ددملامعرزواملو د د ر
ووأزاز ر زندا مل رزواملومرق رنجلسرزاللممل ر زال مملا.
 -2يجد ددملارونةكةود ددمر د د رهملود ددارهد ددذزرزال تمد ددملأر زنفملاد ددر ر ملوت فيد ددذرمفد ددارتد ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
 -3تح د أرقت ددةلر رج درز ز رت د ميقرزو د يةنروةض ددة رزوف ددر رزأل ل ددىرو د ره ددذهر
زنددملأ ر زحت ددملبهملرفمددملر اددملوررأمددملوقرت فيددقرقحكددملورهددذزرزو ددمللةنر مراددةور
يتخذر روجلسرزوةااز ر مل ر لىرزم ز ر احررزنملويم،
 -4يحد أرتن دديمرهددذزرزال تمددملأر برلددملوجرز تمددملأز رزود فعرزو دددرتنةددارا د ةحملر
رزنةزالمر ف ملرنملريل :

الجزء ا ا  -ب -عام 2017
ا باب ا ام :
ا فصل102 :
ا وظيفة4512 :

(بآالف ا ليرات)

وزارة املا ية
ت ي رأيةنر تاةحبمل رزالاتميهمل
قا مللرزو رم
زاتميهمل ر ن مل ر قا مللرزو رمر زنرز لر زن ملاز ر
زاتميهمل ر ن مل ر قا مللرق رىر

ا بند:
ا فقرة:

223
9

ا نب ة:

1

ا وظيفة:
ا بند:

631
224

ز أزا ،رزوف مل ،رزالاتثمملار زوتخ يط
زاتميهمل روون مل ز رزنملويم

ا فقرة:
ا نب ة:

1
1

زاتميهمل ر ن مل ز رويملهرزو فم
زاتميهمل ر ن مل ز رويملهرزو فمر/47.000.000/
(ومل ورتاةحبمل رزالاتميكرزواملو روةازا رزو ملممر زنيمله)

زاتميهمل ر ن مل ر قا مللر رممل رق رىر/62.000.000/
(ونه د د ددملر54.000.000رنجل د د ددسرز لم د د ددمل ر ز م د د ددملارود د د د فعرتاةحب د د ددمل ر
زالاتميكر ر8.000.000رو ملوررز أزاز ر)

اعتمادات ا دفع (بمليارات ا ليرات)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

مجلس اإلنماء واإلعمار

54

70

70

150

16

30

وزارة ا طاقة واملياه

47

35

35

40

37

6

سائر اإلدارات
املجموع ا عام:

2023

اعتماد ا عقد
اإلجمالت

8

15

15

10

8

4

200

390
200
260

109

120

120

200

61

40

200

850

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىرح ددملبرز تم ددملأرزوا د د ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

املادة ا امنة عشرة :قانو برنامج طري ا سلطانية  -صيدا
يخا د د د رز تم د د ددملأر د د د ررجم د د ددملل رم د د د اهرز د د ددملنر ي د د ددةنرولي د د ددملاروي د د د روف مللي د د ددمر
(32,000,000,000رل.ل).روتةايعر تأهيدار رحدقرزو دل ملليمر–رتدي زر مدملرفيهدملر
زالاتميهمل .
رهملوارهذزرزال تمملأر زنفملادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ر

يجملارونةكةومر
زو فعر رزنةزالم.

يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
128
ا فصل:
ا وظيفة:
ا بند:
ا فقرة:

4512
227
3

ا نب ة:

9

(بآالف ا ليرات)

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
تةايعر تأهيار رحقرزو ل ملليمر-رتي ز
قا مللرزو رم
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل ر رم
رن مل ر رمرق رىر مملرفيهملرزالاتميهمل ررر/5.000.000/
(بمليارات ا ليرات)
اعتمادات ا دفع

2017
5

2018
17

2019
5

اعتماد ا عقد اإلجمالت

2020
5

32

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىرح ددملبرز تم ددملأرزوا د د ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

املا ااادة ا تاسا ااعة عشا اارة :قا ااانو برنا ااامج ا ااوزارة األشا ا ال ا عاما ااة وا نقا اال تنفيا ا
طري ا قديسي جبيل – ا بترو (بما فيه االستمال )
يخا د د د د د رز تم د د د د ددملأر د د د د د ررجم د د د د ددملل رم د د د د د اهر ي د د د د ددةنرولي د د د د ددملاروي د د د د د روف مللي د د د د ددمر
(30.000.000.000رل.ل).رو د د ددةازا رزألا د د د مللرزواملو د د ددمر زو د د دداروت في د د ددذر رح د د ددقر
زو ي ينرجفيار–رزوف نر( مملرفيهرزالاتميك).
يجملارونةكةومر
زو فعر رزنةزالم.

رهملوارهذزرزال تمملأر زنفملادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ر

يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
132
ا فصل:
ا وظيفة:
ا بند:

4512
227

ا فقرة:
ا نب ة:

3
3

(بآالف ا ليرات)

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
ت فيذر رحقرزو ي ينرجفيار–رزوف نر( مملرفيهرزالاتميك)
قا مللرزو رم
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل ر رم
رن مل ر رمر مللةحمررر/5.000.000/
(زاتميكر ت فيذر رحقرزو ي ينرجفيار–رزوف ن)ررر
(بمليارات ا ليرات)

2017
5

اعتمادات ا دفع
2019
2018
4
10

اعتماد ا عقد اإلجمالت
2020
11

30

تا ل رز تمملأز رزو فع رو مللةن رزو لملوج روةضة رهذه رزنملأ ر حي رتخف ر
يمم رزال تمملأز رزنا ةأ ر يل رزواملو ر 2016ر لى رح ملب رز تمملأ رزوا ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

املاادة ا عشاارو  :قااانو برنااامج ااوزارة األشا ال ا عامااة وا نقاال السااتكمال تنفيا
طري كفر رما – مرجعيو (بما فيه االستمال )
يخا د د د رز تم د د ددملأر د د د ررجم د د ددملل رم د د د اهر ي د د ددمر ا د د ددتةنرولي د د ددملاروي د د د روف مللي د د ددمر
(63.000.000.000رل.ل).رو د د ددةازا رزألا د د د مللرزواملو د د ددمر زو د د دداروت في د د ددذر رح د د ددقررررررررررررررررررر
ففرراوملنر–رورجايةنر( مملرفيهرزالاتميك).
يجملارونةكةومر
زو فعر رزنةزالم.

رهملوارهذزرزال تمملأر زنفملادر ر ملوت فيدذرمفدارتدةفررز تمدملأز ر

يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
134
ا فصل:
ا وظيفة:
ا بند:
ا فقرة:

4512
227
3

ا نب ة:

1

2017
9.5

2018
14.5

(بآالف ا ليرات)

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
زاتكممللرت فيذر رحقرففرراوملنر–رورجايةنر( مملرفيهرزالاتميك)
قا مللرزو رم
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل ر رم
رن مل ر رمرأ ويمرررر/9.500.000/
زاتكممللرت فيذر رحقرففرراوملنر–رورجايةنر( مملرفيهرزالاتميك)
(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع
2019
14.5

2020
14.5

اعتماد ا عقد اإلجمالت

2021
5

2022
5

63

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يمد د ددمرزال تمد د ددملأز رزنا د د ددةأ ر د د دديلرزواد د ددملور2015رزوفملو د د ددمر 10مليا ا اااررل.ل.ر
زنا د د ددةأرونهد د ددملر د د دديلرزواد د ددملور2016ر لد د ددىرح د د ددملبرز تمد د ددملأرزوا د د د رز جمد د ددملل ر
زنخا روهذزرزو مللةن.

املادة الحادية وا عشرو  :قانو برنامج إل شاء مرف سياحت لت اليج جونية
يخا د د د د د رز تم د د د د ددملأر د د د د د ررجم د د د د ددملل رمد د د د د د اهرا د د د د ددتةنرولي د د د د ددملاروي د د د د د روف مللي د د د د ددمرررررررررررررررررررررر
(60,000,000,000رل.ل).ر ن مل رورفأرايملح ر ر ليجرجةليم.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
ا فصل130 :
ا وظيفة4522 :
227
ا بند:

(بآالف ا ليرات)

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
و ر ررن مل رورفأرايملح ر ر ليجرجةليم
مل
رن

ر تخ يطرزنةزنئر زنرز ل
مل ز رمي رزوت فيذ
مل ز رق رى
مل ز رق رىرر/8.000.000/

ا فقرة:
ا نب ة:

9
1

رن
رن

ا بند:
ا فقرة:

229
1

لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم
لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم

ا نب ة:

2

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز رر/1.000.000/
(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع
2017

2018

2019

2020

اعتماد ا عقد
اإلجمالت

إ شاءات أارى

8

16

16

17

57

نفق ا ا ا ا ا ا ا ااات درو واستش ا ا ا ا ا ا ا ااارات
ومراقبة إل شاءات

1

0

0

2

3

املجموع

9

16

16

19

60

ا تنسيب

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىرح ددملبرز تم ددملأرزوا د د ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

امل ا ا ااادة ا انيا ا ااة وا عشا ا اارو  :قا ا ااانو برن ا ا ااامج إل شا ا اااء معها ا ااد ا علا ا ااوم ا بحري ا ا ااة
وا تكنو وجيا ا ا ااا ) (MARSATIلا ا ا اات ا بتا ا ا اارو ومبنا ا ا ااز لمديريا ا ا ااة
ا عامة لنقل ا بري وا بحري
يخاد د د رز تم د ددملأر د د د ررجم د ددملل رمد د د اهرت د ددامر د ددر نرولي د ددملازر م د ددمملومررررررررر
م د د ددمر ي د د ددةنروليةل د د ددملر ا د د ددفامملومر ي د د ددمر ا د د ددفاةنرقو د د ددضروي د د د روف مللي د د ددمر
(29.535.773.000رل.ل).ر ن د د د ددمل رواه د د د د رزوال د د د ددةورزوفحرح د د د ددمر زوتك ةوةجي د د د ددملر
)(MARSATIر رزوف نر وفنىرولم يرحمرزواملومرول ارزو حر زوفحرح.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
(بآالف ا ليرات)

الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
ا فصل129 :

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
و ر ررن مل رواه رزوالةورزوفحرحمر زوتك ةوةجيملر)(MARSATIررر
وفنىرولم يرحمرزواملومرول ارزو حر زوفحرح

ا وظيفة485 :
227
ا بند:
ا فقرة2 :

حةثر ت ميمروتال مر ملو ا
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل رق نيم

ا نب ة:

1

رن مل رق نيمررأزاحمرررر/5.750.000/
(بآالف ا ليرات)

اعتماد ا عقد اإلجمالت

اعتمادات ا دفع
2017

2018

5.750.000

250.000

ا بند:

227

رن مل ز رمي رزوت فيذ

ا فقرة:
ا نب ة:

2
2

رن مل رق نيم
رن مل رق نيمروتخاامرررر/7.500.000/

6.000.000

(بآالف ا ليرات)

2017
7.500.000

اعتمادات ا دفع
2019
2018
4.285.773
250.000

اعتماد ا عقد اإلجمالت

2020
9.500.000

21.535.773

ا بند:
ا فقرة:

229
1

لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم
لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمر

ا نب ة:

2

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررررر/1.500.000/
(بآالف ا ليرات)

اعتماد ا عقد اإلجمالت

اعتمادات ا دفع
2017

2018

1.500.000

500.000

2.000.000

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىرح ددملبرز تم ددملأرزوا د د ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

امل ااادة ا ا ااة وا عشا ارو  :ق ااانو برن ااامج الس ااتكمال وت هي اال طريا ا ا توفيقي ااة -
رأ بعلبك  -ا قاع
يخاد د د د د رز تم د د د ددملأر د د د د د ررجم د د د ددملل رمد د د د د اهر م د د د ددةنرولي د د د ددملارويد د د د د روف مللي د د د ددمر
(50.000.0000.000رل.ل).رالادتكممللر تأهيدار رحدقرزوتةفي يدمر-راقسر الفدكر
–رزو مل ر مل ضملفمررلىرزالاتميكر ملو ملروملر ل .
يج د ددملارونةكةو د ددمر د د د رهملود د داره د ددذزرزال تم د ددملأر زنفملا د ددر ر ملوت في د ددذرمف د ددارت د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمرهددذزرزال تمددملأر برلددملوجرز تمددملأز رزو د فعرزو دددرتنةددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
(بآالف ا ليرات)

الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
وزارة األش ال ا عامة وا نقل
ا فصل 136 :استكمال وت هيل طري ا توفيقية  -رأ
ا وظيفة 4512 :قا مللرزو رم
 228تيمللم
ا بند:
تيمللمرزو رم
ا فقرة3 :
تيمللمر رمرأ ويمر/5.000.000/
1
ا نب ة:

بعلبك – ا قاع

(بمليارات ا ليرات)

اعتماد ا عقد
اإلجمالت

اعتمادات ا دفع
2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

10

10

10

10

5

50

املااادة ا رابعااة وا عشاارو  :قااانو برنااامج السااتكمال جاازء م ا أوتوسااتراد ا شاامال
طا ا ا ا ارابلس  -الحا ا ا ا اادود ا شا ا ا ا ااما ية قسا ا ا ا اام ا با ا ا ا ااداوي  -الحا ا ا ا اادود
ا شما ية
يخاد د د د د رز تم د د د ددملأر د د د د د ررجم د د د ددملل رمد د د د د اهر م د د د ددةنرولي د د د ددملارويد د د د د روف مللي د د د ددمر
(50.000.0000.000رل.ل).رالاددتكممللرجددمل رو د رق تةا د زأرزو ددممللر درز لسر
–رزئة د د د أرزو د د ددمملويم،رم د د ددمرزوف د د د ز حر–رزئة د د د أرزو د د ددمملويمر مل ضد د ددملفمررلد د ددىر
زالاتميكر ملو ملروملر ل .
رر
يج د ددملارونةكةو د ددمر د د د رهملود د دداره د ددذزرزال تم د ددملأر زنفملا د ددر ر ملوت في د ددذرمف د ددارت د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمرهددذزرزال تمددملأر برلددملوجرز تمددملأز رزو د فعرزو دددرتنةددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا تاسع:
ا فصل:
ا وظيفة:
ا بند:
ا فقرة:
ا نب ة:

(بآالف ا ليرات)

وزارة األش ال ا عامة وا نقل
زاد د ددتكممللرجد د ددمل رو د د د رق تةا د د د زأرزو د د ددممللر د د درز لسر–رزئة د د د أر
135
زو مملويم،رم مرزوف ز حر–رزئة أرزو مملويم
 4512قا مللرزو رم
 228تيمللم
تيمللمرزو رم
3
تيمللمر رمرأ ويمر/5.000.000/
1
(بمليارات ا ليرات)

2017

2018

5

10

اعتمادات ا دفع
2020
2019
10

10

اعتماد ا عقد اإلجمالت

2021

2022

10

5

50

املادة الخامسة وا عشرو  :قانو برنامج إلزا ة ا قنابل ا عنقودية
يخاد د د د د رز تم د د د ددملأر د د د د د ررجم د د د ددملل رمد د د د د اهر م د د د ددةنرولي د د د ددملارويد د د د د روف مللي د د د ددمر
(50.000.000.000رل.ل).ر ازومرزو مل ارزوا ةأيم.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

ا باب ا عاشر:
112
ا فصل:

(بآالف ا ليرات)

وزارة ا دفاع ا وطني
رازومرزو مل ارزوا ةأيم
زو فمل رزوا كرح

ا وظيفة:
ا بند:

210
228

تيمللم

ا فقرة:
ا نب ة:

1
1

تيمللمرزألازض د
تيمللمرزألازض درررر/5.000.000/ر
(بمليارات ا ليرات)

2017
5

اعتمادات ا دفع
2020
2019
2018
10

10

10

اعتماد ا عقد اإلجمالت

2021
15

50

املااادة ا سادسااة وا عشاارو  :قااانو برنااامج إل شاااء نظااام اتصاااالت معلوماتيااة بااي
املدار ا رسمية واإلدارة املركزية وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت
يخا د د د د د رز تمد د د د ددملأر د د د د د ررجمد د د د ددملل رم د د د د د اهر د د د د ددر نروليد د د د ددملاروي د د د د د روف ملليد د د د ددمر
(20.000.000.000رل.ل).ر ن د ددمل رل د ددملورزتا د ددملال روالةوملتي د ددمر د ددينرزن د د زاسر
زوراميمر ز أزا رزنرفملحمروةازا رزو يمر زوتاليمرزواملل .
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017
ا باب الحادي عشر:

ا فصل:

118

ا وظيفة981 :

(بآالف ا ليرات)

وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت
رن ددمل رل ددملورزتاددملال روالةوملتيددمر ددينرزند زاسرزوراددميمر ز أزا ر
زنرفملحمروةازا رزو يمر زوتاليمرزواملل ر
تاليمرغي روا ض

ا بند:
ا فقرة:
ا نب ة:

226
3
1

تجهي)ز
تجهي)ز رولمالةوملتيم
تجهي)ز رولمالةوملتيمرررررر/3.500.000/

ا بند:
ا فقرة:

228
7

تيمللم
تيمللمرتجهي)ز رولمالةوملتيم

ا نب ة:

1

تيمللمرتجهي)ز رولمالةوملتيمرررر/500.000/
(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع

2017

2018

2019

2020

2021

اعتماد ا عقد
اإلجمالت

1/3/226/981/118/11/3

تجهيزات
لمعلوماتية

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

17.5

1/7/228/981/118/11/3

صيانة تجهيزات
لمعلوماتية

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2.5

ا تنسيب

تا د لرز تم ددملأز رزو د فعرو ددمللةنرزو ل ددملوجروةض ددة ره ددذهرزن ددملأ ر حي د رتخف د ر
يم ددمرزال تم ددملأز رزنا ددةأ ر دديلرزوا ددملور2016ر ل ددىرح ددملبرز تم ددملأرزوا د د ر
ز جمملل رزنخا روهذزرزو مللةن.

املااادة ا سااابعة وا عشاارو  :قااانو برنااامج إل شاااء وتجهيااز أبنيااة مدرسااية ااوزارة
ا تربية وا تعليم ا عالت
يخا د د د د د رز تمد د د د ددملأر د د د د د ررجمد د د د ددملل رم د د د د د اهر د د د د ددر نروليد د د د ددملاروي د د د د د روف ملليد د د د ددمرررررررررررررررررررررر
(20.000.000.000رل.ل).ر ن مل ر تيمللمرق نيمرو اايمر تجهي)همل.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -عام 2017

(بآالف ا ليرات)

ا باب الحادي عشر:

وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت
رن مل ر تجهي)رق نيمرو اايم

ا وظيفة912 :
226
ا بند:

زوتاليمرزألاملس د
تجهي)ز

ا فصل:

119

ا فقرة:
ا نب ة:

1
1

ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يم
ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يمررررر/1.012.500/

ا بند:

227

رن مل ز رمي رزوت فيذ

ا فقرة:

2

رن مل رق نيم

ا نب ة:

2

رن مل رق نيمروتخاامررررر/2.500.000/

ا بند:

228

تيمللم

ا فقرة:

2

تيمللمرزأل نيم

ا نب ة:

2

تيمللمرق نيمروتخاامرررررر/950.000/

ا بند:

229

لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم

ا فقرة:

1

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم

ا نب ة:

2

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز رررر/387.500/

ا وظيفة:

922

زوتاليمرزوثمللةحرزواملورولمرحلمرزوثملليم

ا بند:

226

تجهي)ز

ا فقرة:

1

ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يم

ا نب ة:

1

ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يمرررررر/310.000/

ا بند:

227

رن مل ز رمي رزوت فيذ

ا فقرة:

2

رن مل رق نيم

ا نب ة:

2

رن مل رق نيمروتخاامررررر/1.350.000/

ا بند:

228

تيمللم

ا فقرة:

2

تيمللمرزأل نيم

ا نب ة:

2

تيمللمرق نيمروتخاامررررر/310.000/

ا بند:

229

لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم

ا فقرة:

1

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم

ا نب ة:

2

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررررر/180.000/ر

ا فصل119 :
ا وظيفة923 :

رن مل ر تجهي)رق نيمرو اايم
زوتاليمرزوثمللةحرزننهدر زوت ند

ا بند:
ا فقرة:

226
1

تجهي)ز
ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يم

ا نب ة:

1

ق ملثر وفر امل ر تجهي)ز روكت يمررررر/700.000/

ا بند:

227

رن مل ز رمي رزوت فيذ

ا فقرة:

2

رن مل رق نيم

ا نب ة:

2

رن مل رق نيمروتخاامررررر/1.500.000/

ا بند:

228

تيمللم

ا فقرة:

2

تيمللمرزأل نيم

ا نب ة:

2

تيمللمرق نيمروتخاامررررر/600.000/

ا بند:

229

لف مل رق رىرتتالقر ملألتةلرزوثمل تمرزنملأيم

ا فقرة:

1

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفم

ا نب ة:

2

لف مل رأا سر زات ملاز ر ورزمفمروون مل ز ررررر/200.000/ر

توزيع اعتمادات ا دفع (بآالف ا ليرات)
ا تبويب

2017

2018

2019

 /912/119/11/3ق د د د ددملثر وفر ا د د د ددمل ر
تجهي)ز روكت يم
1/1/226

1.012.500

742.500

686.250

 /912/119/11/3رن د د د د د د د د د ددمل رق ني د د د د د د د د د ددمر
وتخاام
2/2/227

2.500.000

1.650.000

1.525.000

 /912/119/11/3تد د د د د د د د د دديمللمرق نيد د د د د د د د د ددمر
وتخاام
2/2/228

950.000

660.000

610.000

لف د د د د د د د د د د د د د د ددمل رأا سر
/912/119/11/3
زات ملاز ر ورزمفدمر
2/1/229
وون مل ز

387.500

247.500

228.750

مجموع ا وظيفة رقم 912

4.850.000

3.300.000

3.050.000

 /922/119/11/3ق د د د ددملثر وفر ا د د د ددمل ر
تجهي)ز روكت يم
1/1/226

310.000

272.000

383.850

 /922/119/11/3رن د د د د د د د د د ددمل رق ني د د د د د د د د د ددمر
وتخاام
2/2/227

1.350.000

1.020.000

921.250

 /922/119/11/3تد د د د د د د د د دديمللمرق نيد د د د د د د د د ددمر
وتخاام
2/2/228

310.000

272.000

522.000

لف د د د د د د د د د د د د د د ددمل رأا سر
/922/119/11/3
زات ملاز ر ورزمفدمر
2/1/229
وون مل ز

180.000

136.000

122.900

مجموع ا وظيفة رقم 922

2.150.000

1.700.000

1.950.000

 /923/119/11/3أث ا ا ااا ومفروش ا ا ااات
وتجهيزات مكتبية
1/1/226

700.000

00

00

 /923/119/11/3إ شا ا ا ا ا ا ا ا ا اااء أبنيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
متخصصة
2/2/227

1.500.000

00

00

600.000

00

00

200.000

00

00

مجموع ا وظيفة رقم 923

3.000.000

00

00

مجموع ا فصل رقم 119

10.000.000

5.000.000

5.000.000

 /923/119/11/3صا ا ا ا ا ا ا ا اايانة أبنيا ا ا ا ا ا ا ا ااة
متخصصة
2/2/228
نفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات درو
/923/119/11/3
واستشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات
2/1/229
ومراقبة إل شاءات

املجموع ا عام

اعتماد ا عقد اإلجمالت

20.000.000

20.000.000

تاد د د لرز تم د ددملأز رزود د د فعرو د ددمللةنرزو ل د ددملوجروةض د ددة ره د ددذهرزن د ددملأ ،ر حيد د د رتخفد د د ر يم د ددمر
زال تمدملأز رزنا دةأ ر ديلرزوادملور2016ر لدىرح دملبرز تمدملأرزوا د رز جمدملل رزنخاد روهددذزر
زو مللةن.

املااادة ا امنااة وا عشاارو  :قااانو برنااامج تشا يل وصاايانة مدينااة ا اارئيس رفيا
الحريري الجامعية لت الحد
يخاد د د رز تم د ددملأر د د د ررجم د ددملل رمد د د اهر م د ددمر قا ا د ددةنرولي د ددملارويد د د روف مللي د ددمر
(45.000.000.000رل.ل).روت د د يار ت د دديمللمرو ي د ددمرزو د ددرويسرافي د ددقرزئةرح د ددرحر
زئجملوايمر رزئة ث.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
(بآالف ا ليرات)

الجزء ا ا  -ب -عام 2017
ا باب الحادي عشر:

وزارة ا تربية وا تعليم ا عالت

ا فصل122 :
ا وظيفة941 :

ت يار تيمللمرو ي مرزورويسرافيقرزئةرحرحرزئجملوايمر رزئة ث

زوتاليمرزئجملوع

ا بند:
ا فقرة:

228
2

تيمللم
تيمللمرزأل نيم

ا نب ة:

1

تيمللمرق نيمررأزاحمرر/15.000.000/ر
(و ملهممرنجلسرز لممل ر ز مملارن ر رت يار تيمللمرو ي مرزورويسر
افيقرزئةرحرحرزئجملوايمر رزئة ث)ر
(بمليارات ا ليرات)

اعتمادات ا دفع
2017
15

2018
15

اعتماد ا عقد اإلجمالت
2019
15

45

ط ااوير وتوسا ااعة ا شا اابكة ا ابتا ااة
س ااعة وا عش اارو  :اق ااانو بر ان ااامج ت ا
امل ااادة ا تا ا
ومتمماتها والخدمات املرافقة
يخاد د رز تم ددملأر د د ررجم ددملل رمد د اهرقا امملو ددمر م ددةنرولي ددملارويد د روف مللي ددمر
(450.000.000.000رل.ل).روت د د د ددةحرر تةاد د د ددامرزو د د د ددفكمرزوثمل تد د د ددمر وتممملاهد د د ددملر
زئخ ومل رزنرزف مرو رزتاملال ر رل ل ر برزوجروالةوملتيمر اةزهمل.
يجد د ددملارونةكةود د ددمر د د د رهملود د ددارهد د ددذزرزال تمد د ددملأر زنفملاد د ددر ر ملوت فيد د ددذرمفد د ددارتد د ددةفرر
ز تمملأز رزو فعر رزنةزالم.
يح د أرتن دديمره ددذزرزال تم ددملأر برل ددملوجرز تم ددملأز رزو د فعرزو دددرتنة ددارا د ةحملر د ر
زنةزالمر ف ملرنملريل :
الجزء ا ا  -ب -

عام ( 2017بآالف ا ليرات)
وزارة االتصاالت
ت د د ددةحرر تةاد د ددامرزو د د ددفكمرزوثمل تد د ددمر وتممملاه د ددملر زئخ د د د ومل ر
زنرزف مرو رزتاملال ر رل ل ر برزوجروالةوملتيمر اةزهمل

ا باب :115

ا فصل:

100

ا وظيفة:
ا بند:

461
227

ا فقرة:
ا نب ة:

9
1

رأزا ر ت ميمرم مل رزالتاملال
رن مل ز رمي رزوت فيذ
رن مل ز رق رى
رن مل ز رق رىرررر/150.000.000/رر
(و د د ددملهممروهيئد د ددمرق جي د د د روت د د ددةحرر تةاد د ددامرزو د د ددفكمرزوثمل تد د ددمر
وتممملاهد ددملر زئخ د د ومل رزنرزف د ددمرو د د رزتاد ددملال ر رل ل د د ر ب د درزوجر
والةوملتيمر اةزهمل)
(بمليارات ا ليرات)
اعتمادات ا دفع

2017
150

2018
150

2019
75

2020
75

اعتماد ا عقد اإلجمالت

450

الفصل الثالث
التعديالت الضريبية واإلعفاءات
ا امل ااادة ا ال اث ااو  :ت اع ااديل ا امل ااادة  27ما ا ا اق ااانو ر اق اام  ( 2008/44اق ااانو اإلجا اراءات
ا يريبية)
تا د لرزن ددملأ ر27رو د رزو ددمللةنرام ددمر44رت ددملاح ر(2008/11/11م ددمللةنرز ج درز ز ر
زوبرح يمر تا ييته)ر حي رتافحرزنملأ رفمملريل :
-1ري د ي
دتمرتفليد د رزوي ددخ رزو فيعد د رق رزنا ددةحر د د روح ددارز مملو ددمرزنخت ددملارزو ددذحر
يار ر هرووأزا رزوبرح يم.
د د رح د ي
دمللرغيد د رزنكل ددضروح ددارز مملو ددمرزنخت ددملارترا ددارق ازمرزوتفليد د ررل ددىر ةزل ددهر
زئج ي د ر د رحددمللرر دديورز أزا رزوبددرح يمربهددذزرزوا ددةزنر ف ددملرألحكددملورزوف د ر()2ر
ود رزنددملأ ر32رو د رهددذزرزو ددمللةنر رالريكددةنرزوتفليد رممللةليددملر د ررااددملوهررلددىرآ درر
ةزنروار ر ه.
-2ر رزئةدملال رزو ددرودمريالدمرزويدخ روحدارز مملودمرزنختدملارودوأزا رزوبدرح يم،ر
يتمرتفلي هر ف ملروآلتي:
ق-ر ملون فمررلىرزويخ رزو فيع :ر رورفملر ملهرزورويس در د رحدمللر د ور جدةأر
ورفملر ماريتمرتفلي ه رو ك هرزورويس د.
ب-ر ملون ددفمررلددىرزويددخ رزنا ددةح:ر د رورفددملهرزورويس د در رذزره دملنرزنكلددضرفر ددملر
و رفمرقج يم،ريتمرتفلي هر رزوفر رزورويس درزنةجةأر لىرزألازض درزولف ملليم.
ج-ر ملون ددفمرولي ددخ رزنكت ددةو:ريددتمرزون درر د رجرح د تينروحليت ددينر ل ددىرزنةم ددعر
ز وك نيرزئخملار ةازا رزنملويم.

-3ر د د رزئة ددملال رزو دددرتك ددةنرفيه ددملرز أزا رزوب ددرح يمرولملو ددمر تفليد د رزنكل ددض،ري ددتمر
زوتفليد ررودملر ت دليمرق ازمرزوتفليد راخاديملررلدىرزنكلدضرق رود ري دةبر دهرممللةلددملر
ق ر ةزا د مرزو ي د رزنب ددمةنرو ددعررا دداملار ملالا ددتيور ف ددملرو ت ددةلر مات د روه ددذهر
زو مليد د ددمر تد د ددملاح رزالاد د ددتيو،رق ر ملو ي د د د رز وك ند د ددير ملون د د ددفمرولمكلفد د ددينرزود د ددذي ر
ياتم نرزوتارححرز وك ني،رق ر أيمر ايلمرممللةليمرق رى.ر
-4رتفلد د د را د ددرفمرزنحملت د ددمر ةزاد د د مرزو د ددرحكرزو د ددذحرهلفت د ددهرزو د ددرفمرزو ي د ددملور
ملنةجفد ددمل رزوب د ددرح يمر نه د ددمل،ر ذود ددكر ف د ددملرول ةز د د رزن اد ددةار ليه د ددملر د د ره د ددذزر
زوفاا.
-5ر د روددملريتالددقر ملألاددخملارزوددذي ري د هةنر د رولكيددمر ددملارق ر د ر جددةأرقحر
ا درزفمر د رن ددمل مل رالرتتمتددعر ملويخادديمرزنا ةحددم،ريد ي
دتمرتفلي د رهدداراددخ ر د ر
زو رزفمر ف ملرول ةز رزن اةار ليهملر رهذزرزوفاا.
-6ريد ددتمرتفلي د د رزنكلفد ددينر بد ددرحفمرزو د د ار لد ددىرقاد ددملسرزود ددربحرزن د د ار زنكلفد ددينر
ب د ددرحفمرزألو د دديكرزنفني د ددمرغي د د رزنل د ددملوينرممللةل د ددملر د ددملوتكليضرزو د ددذزتي،رزوتك د ددملويضر
زوبددرح يمر د ر رحددقرن دررر ددينر د رزئجرح د رزوراددميمر د رجرح د تينروحليتددينر
لددىرزنةمددعرز وك ندديرزئخددملار ددةازا رزنملويددم،ر مات د رهدددال رزنكلفددةنروفل ددينر
ز تف ددملازرو د رزوي ددةورزوت ددملل رو د رت ددملاح رزون درر د رزئجرح د رزورا ددميم.ر تاتم د ره ددذهر
ز جدرز ز روتفلي د رزنتخلفددينر د رزو د فعرو د رزنكلفددينرزن اددةار لدديهمر د رهددذهر
زوف د ددر ،رز لد ددذزارزويخل د د در ملو د د فعرزن اد ددةار ليد ددهر د د رزند ددملأ ر63رو د د رهد ددذزر
زو مللةن.
فم ددملرتاتم د ر رح ددمرزوتفلي د رزن ددملاررويه ددملرق دديهروكملف ددمرزوتك ددملويضرزوب ددرح يمرزو دددر
ت تمارحارزر لىرزئة رزألأن رو رزومل رزوتح ق.
-7رريد ددتمرتفلي د د رزنكلفد ددين،رزود ددذي رياتم د د نرزوتاد ددرححرز وك ند ددي،ر د د رزو ي د د ر
ز وك ندديرر ذوددكر ف ددملرألتددةلرتح د أر مراددةوريتخددذر د روجلددسرزوددةااز ر ددمل ر
ل ددىرزم د ز ر اح دررزنملوي ددم،ريتب ددم رآوي ددمرر ف دمل رزا ددتيورزنكل ددضرن ددت رزوتفلي د ر
ز وك ني.

امل ااادة الحادي ااة وا الث ااو  :تع ااديل امل ااادة  38ما ا ا ق ااانو رق اام ( 2008/44ق ااانو
اإلجراءات ا يريبية)
تا د لرزن ددملأ ر38رو د رزو ددمللةنرام ددمر44رت ددملاح ر(2008/11/11م ددمللةنرز ج درز ز ر
زوبرح يمر تا ييته)ر حي رتافحرزنملأ رفمملريل :
-1ر ل دىرزنكلفددينرزنلددملوينر ف ددملرول ددةزلينرزوبددرح يمرزئخملتددمر ت د يمرزوتاددملاححر
زوفيمللددمل رزو دددرتفيد رزن ددر رزوبددرح د،رقنري د وةزرتلددكرزوتاددملاححر زوفيمللددمل رر
رلىرز أزا رزوبرح يمرضم رزنهارزو مللةليمر ف ملرو تةلرزنح أ روهمل.
-2ريمك د د روهد دددال رزنكلفد ددينررااد ددمللرزوتاد ددملاححر زوفيمللد ددمل رزوبد ددرح يمررلد ددىرز أزا ر
زوبرح يمر ةزا مرزو يد رز وك ندي،ر ذودكر ف دملرو تدةلر ز جدرز ز رزو ددر
يح ي أهملر احررزنملويمر رزاريا ار ه.ر
-3ريجمرقنريةمعرزوتارححرو رمفارزنكلضرق رو رومثليهرزو مللةليين.
-4ر ل د ددىرزنكل د ددضر د د رو د ددملر د د رزوتكلي د ددضرزو د ددذزتير ملوب د ددرحفمرتس د ددجيارزا د ددمرقحر
اددخ راددملهمر د رتحبددي رزوتاددرححرزن د ورو ددهر قنري د ي نرزوددرممرزوبددرح در
وهذزرزويخ ر ةزله.
حف د د رزنكل ددضر فيد د رزنحملا ددفمر ه ددارا ددخ را ددملهمر د د رتحب ددي رزوتا ددرححر
ملض دداملرألحك ددملورزنرا ددةورزالاد د ز رام ددمر156رت ددملاح ر1983/9/16رزناد د لر
مةجمرزو مللةنراممر276رتملاح ر.1993/11/4
 -5ودعرورز ددمل رزألتدةلرزنحد أ رولتادرححر ةزاد مرزو يد رز وك نددي،رالريمكد ر
وددوأزا رزوبددرح يمراف د رزاددتيورقحرتاددرححررالررذزرهدملنرغي د رو د نر تةزميددعر
زألا ددخملارزن ددذهةاح ر د د ره ددذهرزن ددملأ ر ا ددةا ر ددةيحم.ررنر د د ورت د د ي ر
ميم د ددمرزوب د ددرحفمرزنتةجف د ددمرالري د ددد رر ل د ددىروةج د ددمرز أزا رزوب د ددرح يمرزا د ددتيور
زوتادرحح.رغيد رقنرت د يمرتادرححر دملاجرزنهلددمرزو مللةليدمريجددمرقنري زفدقروددعر
ت د د د ي رزنكلد د ددضرغرزود د ددمرزوتح د د ددقرزنتةجفد د ددمر د د د رذود د ددكرزوتد د ددأ ي ر غرزود د ددمر
زوتحايار لىرتلكرزو رزوم.
 -6يمك روةاحررزنملويمرروملزور ا رفئمل رزنكلفينرزئخملضداينرولتكليدضرزودذزتي،ر
ت د يمرتا ددملاححهمر بيملل ددملاهمرزوب ددرح يمر ةزا د مرزو ي د رز وك ن دديرق ر دأحر
ا دديلمروت ددةا رق ددرى.ر د د ره ددذهرزئة ددملل،ريات د د رزا ددتخ زورام ددمرزود د ةلر
زو رحرزنا رولمكلضر مثمل مرتةميعرزوتارحح.
تح أرأمملوقرت فيقرهذزرزوف ر رزاريا ارع ر احررزنملويم.

املااادة ا انيااة وا الثااو  :تعااديل ا فقارتي ا انيااة وا ا ااة ما ا بنااد  1وا فقاارة األولااى
ما ا ا ا ا ا بنا ا ا ا ااد  3ما ا ا ا ا املا ا ا ا ااادة  54ما ا ا ا ا ا قا ا ا ا ااانو رقا ا ا ا اام  44تا ا ا ا اااري
( 2008/11/11قانو اإلجراءات ا يريبية وتعديالته)
تا د لرزوف رت ددملنرزوثمللي ددمر زوثملوث ددمرو د رزوف د ر1ر زوف ددر رزأل ل ددىرو د رزوف د ر3رو د رر
زند د ددملأ ر54ررو د د د رزو د د ددمللةنرامد د ددمر44رتد د ددملاح ر2008/11/11ر(مد د ددمللةنرز ج د د درز ز ر
زوبرح يمر تا ييته)ر حي رتافحرفمملريل :
يددرأررلددىرزنكلددضرزورتددي رزنتف دديرو د رزوملحددملأ رضددم روهلددمر م ددمر قا اددةنريةوددملر
و د رتددملاح رت د يمر لددمرزالا د أزأ،ر لددىرقنرتم د أرزنهلددمروف د ر ي ددمرقاددهرر نددر ر
زح د د د ررذزر ج د د د رز أزا رزوبد د ددرح يمرضد د ددر ا روةضد د ددعرزنكلد د ددضر لد د ددىر رلد د ددملوجر
زوت ميقرزوبرح در رف ز رامل مرو لمرزالا أزأ.
د رحددمللرهملل د رزوملحددملأ رلملتجددمر د رزفت ددملطر ددأرو د رمفددارز أزا رزوبددرح يم،ر
فالىرهذهرز أزا رقنرتاي رزوملحملأ رتل ملويملر بد نر لدمرضدم روهلدمر ي دينريةودملر
و د د رتد ددملاح رزفت د ددملطرزئخ د ددأ.رتم د د أرزنهلد ددمروف د د ر ي د ددمرقاد ددهرر ند ددر ر زح د د ررذزر
جد رز أزا رزوبددرح يمرضددر ا روةضددعرزنكلددضر لددىر رلددملوجرزوتد ميقرزوبددرح در
رف ز رامل مرو لمرزالا أزأ.
-3رتح ددمر ل ددىرزنف ددملو رزن فة ددمرزوملزود د رميمءه ددملر د د رميم ددمرزوبد درحفمرزنتةجف ددمر
فملو ر ما لري مل حروتةاطرزوفملو ر لدىراد ز رزئخملح دمروفئدمرزو د مرود ر
و د زارتلددكرزنفددملو ر لددىرقنرالريملحد رذودكرزناد لر د ر%9راد ةحمل،ر ذوددكرز تد ز ر
و رتملاح رزلءهمل رزنهلمرزن اةار ليهملر رزوف رزأل لرو رهذهرزنملأ .

املااادة ا ا ااة وا الثااو  :تعااديل ا فقاارة األولااى م ا املااادة  56م ا ا قااانو رقاام 44
تاري ( 2008/11/11قانو اإلجراءات ا يريبية وتعديالته)
تا د لرزوف ددر رزأل لددىرو د رزنددملأ ر56رو د رزو ددمللةنرامددمرر44رتددملاح ر2008/11/11ر
(ممللةنرز جرز ز رزوبرح يمر تا ييته)ر حي رتافحرفمملريل :
ت د طر املو ددارو ددر ارزو ددملو رزوب درزومرغي د رزن د أ رزوا ددملأا ر مةج ددمرج د ز لر
تكليددضرق رق زودررمددف ،رق رزناددر ر نهددملر ف ددملرو ددملورزوتكليددضرزوددذزتير اد روددر ار
امسرا ةز ر لىرزو مرزو درت ار رفيهملرزوبرحفم.

املا ا ااادة ا رابعا ا ااة وا الثا ا ااو  :إسا ا ااافة فقا ا اارة إلا ا ااى أحكا ا ااام املا ا ااادة  16ما ا ا املرسا ا ااوم
االشا ااترا ت رقا اام  67تا اااري  1967/8/5وتعديالتا ااه (رسا اام ا طا ااابع
املالت)
تبددملطررلددىرقحكددملورزنددملأ ر16رود رزنراددةورزالاد ز رامددمر67رتددملاح ر1967/8/5ر
تا ييتهر(اامرزو مل عرزنملل )رزوف ر رزوتملويم:
د رزحت ددملبرااددمرزو ددمل عرزندملل رزون د د،ريتةجددمر د ورزحت ددملبرذوددكرزوراددمر
ل د ددىرميم د ددمرزوب د ددرحفمر ل د ددىرزو يم د ددمرزنب د ددملفمر د د ر ا أرميمءه د ددملر د د رزوا د ددكةكر
زوكتمل مل ،رارطرقنرياملاررلدىررأازجرميمدمرزوبدرحفمر د ر د رو فادار د رميمدمر
زو لعر زئخ ومل روةضة رزواك.

املااادة الخامسااة وا الثااو  :إسااافة نب ا ات جدياادة إلااى ا بنااد رقاام  4ما الجاادول
رق ا اام  1امللحا ا ا باملرس ا ااوم االش ا ااترا ت رق ا اام  67ت ا اااري 1967/8/5
وتعديالته (رسم ا طابع املالت)
يبملطررلىرزوف راممر4رو رزئج لراممر1رزننةدقر ملنرادةورزالاد ز رامدمر67ر
تملاح ر1967/8/5ر تا ييتهر(اامرزو مل عرزنملل )رزو فذز رزئج ي رزوتملويم:
راا د ددمر د ددمل عرو د ددملل ر د د را ا د ددمرزا د ددتثمملاروي د ددملهر مةوي د ددمرألغد د درزارتد د د مل يم:ر/7.500.000/رل.ل.
راا ددمرر ددمل عرو ددملل ر د د را ا ددمرزا ددتثمملاروي ددملهر مةوي ددمرألغد درزارتافئ ددمرزني ددملهربياهملرو رزو ي :ر/50.000.000/رل.ل.
راا د د د د ددمر د د د د ددمل عرو د د د د ددملل ر د د د د د را ا د د د د ددمرتافئ د د د د ددمرزني د د د د ددملهر بياه د د د د ددملرو د د د د د رزو ي د د د د د :رررررررررررررررررررررر/2.500.000/رل.ل.
رزن ددملار

ي ف ددقراا دمرزو ددمل عرزن ددملل رزأل ل ددىر ل ددىرقحرا ا ددمرو د فمرو د رزو ددر
رويهملرق يه.
ت د أرهددذهرزوراددةورا د ةحملر ت ددملاح رت د ارزنراددةورزو ملض د در ددملو ي ر دديلر
زنهلمرزو مللةليم.

املادة ا سادسة وا الثو  :إساافة فقارة جديادة إلاى ا بناد رقام  107ما الجادول
رق ا اام  2امللحا ا ا باملرس ا ااوم االش ا ااترا ت رق ا اام  67ت ا اااري 1967/8/5
وتعديالته (رسم ا طابع املالت)
يبددملطررلددىرزوف د ر107رود رزئجد لرامددمر2رزننةددقر ملنراددةورزالاد ز رامددمر67ر
تملاح ر1967/8/5ر تا ييتهر(اامرزو مل عرزنملل )رزوف ر رزوتملويم:
تخبدع ورادم زو دمل ع زندملل زن دة زوا دةأ زالتفملمدمل رزو دد ال تتبدم ذفدر
وفل و زنملل ق تتبم ذفر وفل روحتما غي وح أ ف مل ولتارفمل ضم
زو ر ط زوتملويم:
لدى ت ملضد د وفلد وحتمدا ق ريددأحررلدى ت ملضد د وفلد
هدا د ق زتفدملم يد
وحتمدا غيد ممل دا ولتح يد ر د رجدرز زوا د رق زالتفدملم ( د هدا نسدخم
ي
وةمام)ر 5000ل.ل.
رضددملفمررلددىرزوراددمرزن ددة ،ري تددمرزوراددمرزون د در د رتح ي د رزنفل د رزونهددملئي،رر
حكةن زورام لى ملتق ممل زنملل.

املا ااادة ا سا ااابعة وا الثا ااو  :إسا ااافة ا بنا ااد  76مكا اارر إلا ااى ا فقا اارة ج ما ا أوال ما ا
الج ا ا اادول رق ا ا اام  2املل اح ا ا ا باملرس ا ا ااوم االش ا ا ااترا ت رق ا ا اام  67ات ا ا ااري
 1967/8/5وتعديالته (رسم ا طابع املالت)
يبددملطررل ددىرزوف ددر رجرو د رق الرو د رزئج د لرام ددمر2رزننةددقر ملنرا ددةورزالا د ز ر
اممر67/67ر تا ييتهر(اامرزو مل عرزنملل )رزوف ر76روكرارزوتملل رلاه:
زوف ر76روكرا:
"تخب د د د ددعر د د د ددةأرز يج د د د ددملارزوتم د د د ددةحل رزو د د د دددرتجر ه د د د ددملرزندا د د د ددمل رزنج د د د ددملاروه د د د ددملرررررررررررررررررررررر
ممللةل د ددملرزح د د زطرق م د ددمللرز يج د ددملارزوتم د ددةحل رورا د ددمر د ددمل عرو د ددملل رو د ددة ر يم د ددمر
/10,000/رل.رل.ر رهارا مرو را ةز رت يطرزنفل ".

املااادة ا امنااة وا الثااو  :إسااافة فقاارة إلااى املااادة  47ما قااانو سااريبة األمااال
املبنية تاري  1962/9/17وتعديالته
تب ددملطررل ددىرزن ددملأ ر47رود د رم ددمللةنرض ددرحفمرزألو دديكرزنفني ددمرت ددملاح ر1962/9/17ر
تا ييتهرزوف ر رزوتملويم:
تفددرارضددرحفمرزألودديكرزنفنيددمر لددىرقم ددملورزوا ددملاركاال علااى حاادةرز تفددملازرو د ر
ي
رزنسجارقتةالر رزو زوررزوا ملاحم.
تملاح رز فرزا
تح أرأمملوقرت فيقرهذهرزوف ر ر مةجمرمرزاريا ار ر احررزنملويم.

املااادة ا تاسااعة وا الثااو  :تعااديل ا بنااد  4ما الجاادول رقاام  1امللحا با قااانو
رقم ( 1967/ 67قانو رسم ا طابع املالت)
يا د لرزوف د ر4رو د رزئج د لرام ددمر1رزننة ددقر ملو ددمللةنرام ددمر67ر1967/ر(م ددمللةنر
اامرزو مل عرزنملل )ر حي ريافحرفمملريل :ر
-4را امررا مللرقويكر مةويم:
ر ررا مللرهارو رور ع:رد د ر ي د د ر زن د ددمل قرزنحي د ددمربهد ددملرضد ددم رو د ددملفمر5رفيلد ددةو رو د د رح د د أهملر
زوا ملاحد ددمر لد ددىرقنرالرتتا د د ىرزئخد ددطرزند ددةزاحرول د ددملحارزود ددذحريم د درر محد ددملذز ر
زئة أرزو ربيمرن مر اف زرزوا ملاحمر250.000رل.ل.ر
د د د رورزف د د دملرزنحملف د د ددمل رر زن د د ددمل قرزنحي د د ددمربهد د ددملرزوةزماد د ددمرضد د ددم رو د د ددملفمررررررررررررررررررررررر
5رفيلةو رو رح أهملرزوا ملاحمر125.000رل.ل.
د رورزفدملرزألمبدديمر زن ددمل قرزنحي ددمربهددملرزوةزماددمرضددم رو ددملفمر5رفيلددةو ر
و رح أهملرزوا ملاحمر62.500رل.ل.
رزألوملف رزأل رىر25.000رل.ل.

اددرطرقنرريدددأىرهددذزرزوراددمر د رر ددمل رزور اددمر د رتج ي د هملر ت فددقر
هددذهرزناد ال ر د رزو د ز ي رزو دددروددمري د أر نهددملرزورادمرح ددىرتددملاح رزوامددار
بهذزرزو مللةن.
تخف د ررل ددىرزو اددضرميم ددمرزوراددمررذزرهملل د را اددمرز ا د مللرتت ددمل لرو ددر ار
د ددةطرج د دررويد ددملهرزو د ددربر زود ددرحرق ر د ددةطرتا د ددرحضرزنيد ددملهرزنفتذود ددمر د د ر
زألويكرزوامةويمرزو درتمررفيهملر ةطراككرزئة ي .ر

املااادة األربعااو  :إعطاااء مهلااة إسااافية العت اراض علااى ا ي ارائب وا رسااوم ا تااي
تحققها مديرية املا ية ا عامة
يا د رزنكلفددةنر ملوبدرزومر زوراددةورزو دددرتح هددملرو يرحددمرزنملويددمرزواملوددمرزوددذي ر
ت ددمرتفل ددي همربه ددذهرزوبد درزومر زورا ددةورز تف ددملازرود د ر2009/1/1ر و ددمري د د أ هملر
هملول ددمروت ددملاح رت د اره ددذزرزو ددمللةنر و ددمريا ض ددةزر ليه ددملرض ددم رزنهل ددمرزو مللةلي ددمر
زن اةار ليهملر رزندملأتينر97ر 99رود رزو دمللةنرامدمر44رتدملاح ر2008/11/11ر
تا ييتددهر(مددمللةنرز ج درز ز رزوبددرح يم)رق رز ضددةزر ليهددملر افب د رو د رحي د ر
زو ددكار د رورحلددمرزال د زارقوددملورز أزا رزوبددرح يمرق رقوددملورئجددملنرزال زضددمل ر
وهلددمررضددملفيمروت د يمرز زضددملاهمر ليهددملرقوددملورتلددكرز أزا رق رقوددملورتلددكرزونجددملنر
و د د اهملراد ددهرزنرو د د رتد ددملاح رت د د ارهد ددذزرزو د ددمللةنراد ددرطرقنري د د أ زر%25رو د د ر
زوبرزومر زوراةور زو رزومل رزنتةجفمرمفارت يمرتلكرزال زضمل .
لددىرز أزا رزوبددرح يمرقنرت د اسرزال زضددمل رزن وددمررويهددملر ف ددملروهددذزرزو ددمللةنر
قنرت ربهملرمفارزلءهمل رزو مرزو درتل را مرن ررهذزرزو مللةن.

املادة الحادية واألربعو  :إعفاء تحويل ا شركات م ا يرائب وا رسوم
تاف د د د رو د د د رااد د ددةورزوتسد د ددجيار(زوف د د درز ر زاللت د د ددملل)رو د د د ىروختلد د ددضرزنرزجد د ددعر
زورا ددميم،ر ود د راا ددةورفتمل ددمرزواد د ل،ر ود د راا ددمرزو ددمل عرزن ددملل ،رز جد درز ز ر
زناددملوي رهملفددمرزو دددرت تبدديهملر مليددمل رتحةحددارزو ددرهمل رقيددملره دملنراددكارهددذزر
زوتحةحا.
رالرتتةج ددمرقحرض ددرحفمر ل ددىر ملي ددمرزوتحةح دداررذزرت ددمرزوتحةح ددار ف ددملرول يم ددمر
ي
درفمرزنحةود ددمرود ددعرزئةفد ددمل ر لد ددىرذز رن د ددفمرزنلكيد ددمرق ر
ز اد ددميمرألتد ددةلرزو د د
زن د ددملهمم.ر يقود ددملررذزر د درقرت يي د د ر د د رقاد ددممل رزند ددملوكينر زن د ددملهمينرق ر د د رن د ددفمر
ولكي ددءهمرق رو ددملهمءهمر دديلرا ددنتينرود د ر ملي ددمرزوتحةح ددارفيتةج ددمر د د هملر
تخمد ددينرتل د ددكرزألت د ددةلر ف د ددملرول د ددر طرزن ا د ددةار ليه د ددملر د د رم د ددمللةنرزوتج د ددملا ر
حخب ددعرزو ددربحرزو ددملتجر د د رزوتخم ددينروب ددرحفمررزن ددملأ ر45رود د رم ددمللةنرض ددرحفمر
زو اروعرزو رزومل رزنتةجفم.
تح أرأمملوقرت فيقرهذهرزنملأ ر رزاريا ار ر احررزنملويم.

املادة ا انية واألربعو  :تعلي مهال اإلساقاب بمارور ا ازم املتعلقاة بعقاود
ا بيع املمسوحة
تالقرن را مرو رتملاحخهرجميعروهارز اد ملطر مدر ارزودملو رزنتال دمر ا دةأر
زوفيددعرزنم ددةحمرزنة ددمرقتددةالر زنا ددةأ رز تفددملازرود ر1992/5/23ر زو دددروددمر
يددتمرتسددجيلهملرنهملويددملرو د ىرقومللددمرزوسددجارزوا ددملاحر ددرطرقنريكددةنر م د رزوفي دعر
م را أر كملوله.

املا ااادة ا ا ا ااة واألربعا ااو  :تخفا اايم تراما ااات ا تحق ا ا وا تحصا اايل ا تا ااي تتا ااولى
مديرية املا ية ا عامة لت وزارة املا ية فرسها وجبايتها
 تخفد ر اددةا رزاددت ملويمر ن ددفمر%85رغرزوددمل رزوتح ددقر زوتحادديارزو دددرتتددةلىرو يرحددمرزنملويددمرزواملوددمر د ر ازا رزنملويددمرفرضددهملر جفمليءهددملر مددير ددةزلينر
زوب د د درزومر زوراد د ددةورزنفملاد د ددر ر غي د د د رزنفملاد د ددر رزنتةجفد د ددمر د د د رزنخملوفد د ددمل ر
زئةملت د ددلمرمف د ددارن د دررزو د ددمللةنر،ر ل د ددىرقنرالرت د ددارزو رزو د ددمرزنخفب د ددمر د د ر
م دينرقوددضرويد روف ملليددمر اددرطرقنرت د أر ملوكملوددار دديلرادتمرقاددهررود ر
تملاح رن ررزو مللةن.
يتةجمر لىرز أزا رزوبدرح يمرزوفد ر ملال زضدمل رزن ودمر زنةجدةأ رود هملر
زو دددرو ددمرت ج دملرح ددىرتملاحخ دده،ر تا د رز أزا روهل ددمر ي ددمرقا ددهررو د رت ددملاح ر
ت د اره ددذزرزو ددمللةنرولف د ر ملال زض ددمل رزن و ددمرزنةج ددةأ رو د هملرويت ددنىر
ولمكلفددينر د رحددمللررودملزوهمر د فعرغرزوددمل رقنري ددتفي زرود رن ددفمرز فددمل ر
زن ددرا ر د رهددذزرزو ددمللةنر لددىرقنريا د رزنكلفددةنروهلددمراددهرح ر اد رزنهلددمر
زنا مل رووأزا روت ي رزنفملو رزنتةجفمر ليهمروعرزو رزومل رزنخفبم.
 ياف د رزن ددتخ وةنر زوام ددمللر زألج درز رزن ا ددةار ل دديهمر د رزن ددملأ ر53رو د رزنراةورزالا ز راممر144رتملاح ر1959/6/12ر تا ييتدهر(مدمللةنرضدرحفمر
زود د ا)،رزو ددذي ري د د لةنر د د رآنر زحد د ر ظيف ددمرق ر م ددير د د رودا ددمل رق ر
وحي ر ،رو رغرزودمل رزوتدأ رر د رت د يمرزوتادرححر ود رغرزودمل رزوتدأ رر
د رت د ي رزوب ددرحفم،ر د رزو د ةز ر2016ر و ددملرمف ددا،را ددرطرقنريا د يدرحةزر
م د د أ زرزوبد درزومرزنتةجف ددمر ل دديهمر د د روهل ددمر ي د دمرقا ددهررود د رن د درره ددذزر
زو د ددمللةن،رفم د ددملريمك د ددنهمرت د دديطره د ددذهرزوب د درزومرأ نرفملو د د ر ل د ددىر د دديثر
ا د ةز ،راددرطرت د ي رأفاددمرن ددفءهملر م ددمر ددر نر ملنئددمر()%25رو د ر
ميم د ددمره د ددذهرزوب د درزومر د دديلروهل د ددمرزوثي د ددمرقا د ددهررو د د رت د ددملاح رن د درره د ددذزر
زو مللةن،ر تات رزو رزومل رزن د أ رمفدارن دررهدذزرزو دمللةنرح دملرونخملح دمرالر
يمك رزا أزأهمل.

املااادة ا رابعااة واألربعااو  :تخفاايم ا
ا تحصيل ا واردة م

رامااات املتوجبااة علااى متا ارات أواماار
اإلدارات واملؤسسات ا عامة

تخف ام ا رام ااات املتوجب ااة عل ااى مت ا ارات أوام اار ا تحص اايل ا ااواردة م ا
اإلدارات واملؤسسااات ا عامااة بنساابة ( %90تسااعو بامل)ااة) ما قيمااة ها ه
ا رامااات شاارب أ يااتم تسااديد ه ا ه املت ا ارات مااع ا رامااات املخفيااة
لت مهلة أقصاها آار شهر شباب .2018

املا ااادة الخامسا ااة واألربعا ااو  :تخفا اايم ا راما ااات املتوجبا ااة علا ااى مت ا ا ارات
رسوم امليكانيك
تخف ام ا رام ااات املتوجب ااة عل ااى مت ا ارات رس ااوم امليكاني اك بنس اابة %90
(تس ااعو بامل) ااة) ما ا قيم ااة ها ا ه ا رام ااات ش اارب أ ي ااتم تس ااديد ها ا ه
املت ا ا ارات ما ااع ا راما ااات املخفيا ااة لا اات مهلا ااة أقصا اااها آاا اار شا ااهر شا ااباب
.2018

املا ااادة ا سادسا ااة واألربعا ااو  :تخفا اايم ا راما ااات املتوجبا ااة علا ااى مت ا ا ارات
ا رسوم ا بلدية
تخف ام ا رام ااات املتوجب ااة عل ااى مت ا ارات ا رس ااوم ا بلدي ااة بنس اابة %90
(تس ااعو بامل) ااة) ما ا قيم ااة ها ا ه ا رام ااات ش اارب أ ي ااتم تس ااديد ها ا ه
املت ا ا ارات ما ااع ا راما ااات املخفيا ااة لا اات مهلا ااة أقصا اااها آاا اار شا ااهر شا ااباب
.2018

املا ااادة ا سا ااابعة واألربعا ااو  :تخفا اايم ا راما ااات املتوجبا ااة علا ااى م ات ا ا ارات
ا رسوم ا بلدية على املؤسسات ا سياحية
 .1تخف ا اام ا رام ا ااات املتوجب ا ااة عل ا ااى متا ا ا ارات ا رس ا ااوم ا بلدي ا ااة عل ا ااى
املؤسس ااات ا س ااياحية بنس اابة ( %90تس ااعو بامل) ااة) ما ا قيم ااة ها ا ه
ا راما ا ااات شا ا اارب أ يا ا ااتم تسا ا ااديد ه ا ا ا ه املت ا ا ا ارات ما ا ااع ا راما ا ااات
املخفية لت مهلة أقصاها آار شهر شباب .2018
 .2تس ااتفيد م ا ا تخف اايم املؤسس ااات ا س ااياحية املكلف ااة ا ت ااي س ااب أ
قس ااطك بحك اام ا ق ااانو أو بن اااء عل ااى طلسه ااا ا رس ااوم أو ا ع ااالوات أو
ا رام ااات ا بلدي ااة املترتب ااة عليه ااا و ااك ل اات ح ااال تس ااديدها كامل ااة أو
تسديد رصائدها االل ات املهلة املحددة أعاله.
 .3تعتب اار جمي ااع ترام ااات ا ت ا اير املدفوع ااة وفق ااا لق ااواني ا ناف ا ة وقب اال
ا عمل به ا ا قانو حقا لبلدية وال يمك استردادها.

املا ااادة ا امنا ااة واألربعا ااو  :إعطا اااء حا ااوافز إل شا اااء مؤسسا ااات لا اات منا اااط ترتا ااب
الحكومة لت تنميتها
تاف د د رو د د رض د ددرحفمرزو د د ار ل د ددىرزألاب د ددمل رزوا د د مل يمر زوتجملاح د ددمر ن د د ر م د ددسر
اد د ةز ،رزندا ددمل رزو دددرتن ددأرز تف ددملازرود د رت ددملاح رن د درره ددذزرزو ددمللةنر و ملي ددمر
،2018/12/31ر د ررح د ىرزن ددمل قرزو دددرترغددمرزئةكةوددمر د رت ميءهددمل،راددرطرقنر
ت د ددتخ ور ي د ددمرقج د درز روف د ددملليينر لد ددىرزألمد ددار اد ددخ رو د د رذ حرزالحتيملجد ددمل ر
زئخملتددمري ددتخ وةنرأل لروددر رق رترهددةزرزوامددارمفددارن ددررهددذزرزو ددمللةنر م د ر
اتمرقاهرر لىرزألما.ر
تحد د أرزن ددمل قرزو دددرترغ ددمرزئةكةو ددمر د د رت ميءه ددملر مةج ددمرورا ددةورياد د ار د د ر
وجلسرزوةااز .
يم حرز فمل ر رزاريا ار ر احررزنملويم.

املادة ا تاسعة واألربعو  :إجراء إعادة تقييم استثنائية ألصول ا ابتة
يجد ددةارو اد ددخملارزئة ي يد ددينر زنا د ددةحينرزنلد ددملوينر م د ددكروحملاد ددفمرو ت مد ددمر
مددير اددةارممللةليددمرق رت يميددمر ملاددت مل رزو ددرهمل رزوا ملاحددم،ر نددر ر زح د ر
ف ط،ر ضم روهلمراثني عشر شهرارو رتملاح رلفدملذرهدذزرزو دمللةن،ررجدرز رر دملأ ر
ت ي دديمرزا ددت ملويمروا ملت دررزألت ددةلرزوثمل ت ددمر( م ددملرفيه ددملرزألا ددهمر ا د ز رزود د ي ر
اد ز ر حاد رزن ددملافمر زوا ددملاز ر زنةجددةأز رزوثمل تددمرزأل ددرى)روت ددةيحر
آ ملارزوتضخمرزو حرزو ملتجر رزوت يي ر رميمرتلكرزألتةل.
تت ددمل لر ملي ددمرر ددملأ رزوت ي دديمرجمي ددعرزألت ددةلرزن ددملاررويه ددملر د رزوف ددر رزو ددمل مر
زن اجدمر د رميددةأرزندا ددمر تددملاح راددمل قرأل لرهدمللةنرزوثددملنير،2016ر اددرطرقنر
الرتملح رميممرزألتةلرزناملأرت ييمهملر رااررزو ةمر تملاح ر.2015/12/31
تج ددرىر ملي ددمرر ددملأ رزوت ي دديمر ةزا د مرقح د روكملت ددمرزنحملا ددفمرق ر في د رواتم د ر
و ىرزنحملفمرق رقفث ريختملاهرتملحمرزوايمم.
تخبدعرزوفر مدمل رز يجمل يدمرزو ملتجددمر د ر مليدمرر ددملأ رزوت يديمروبدرحفمرن د يمر
ج ي روا وهملر%5ر( م مر ملنئم)رو رميممرهذهرزوفر ممل .
ت د أرزوب ددرحفمر ل ددىرزوفر م ددمل رز يجمل ي ددمرزو ملتج ددمر د ر ملي ددمرر ددملأ رزوت ي دديمر
ل د د د زر د ددملو )زو رو د ددعرت د د د يمر ل د ددمرزنةزف د ددمر ل د ددىرر د ددملأ رزوت ي د دديمررل د ددىرز أزا ر
زوبرح يم.
ت رزوةح رزنملويمرزنختامر امليمرر ملأ رزوت ييم،ر رذزرافب رزنةزف مر لدىر
لتيجءه ددملرق ر د ي و ره ددذهرزو تيج ددم،ريتةج ددمر ليه ددملرر ددي رت ددملحمرزوايم ددمرمرزاه ددملر
د د د ددملورف رق ر ملوتا د د د د يار ححد د د ددقرواد د د ددملحمرزوايمد د د ددمرزال د د د د زارقود د د ددملورئج د د د ددمر
زال زضمل رزنختامر برحفمرزو ار ف دملرو تدةلرزن ادةار ليهدملر د رمدمللةنر
ز جرز ز رزوبرح يم.ر
ي د د أرت ددملحمرزوايم ددمرف ددرمرزوب ددرحفمرزو ددملتجر د د ررأ ددمللراح ددملأ ر ل ددىرلتيج ددمر
زوت ي دديمر دديلروهل ددمرا ددهررو د رزلءه ددمل روهل ددمراالثن اي عش اار ش ااهرارزن ددملاررويه ددملر د د ر
زوف ددر رزأل لددىرود رهددذهرزنددملأ ،رفمددملريمك ددهرزاد جمل رفددرمرزوبددرحفمرزنتةجددمروددهر
د رح ددمللرتخف ددي رزوت ي دديم،ر ذو ددكر ددمل ر ل ددىر ل ددمر د ديري ي و دهررل ددىرزوةحد د ر
زنملويمرزنختام.

َّ
ديمرزنفي ددمر د رهددذهرزنددملأ ،رزنكلفددةنر لددىرقاددملسرزوددربحر
ي ددتفي رو د رر ددملأ رزوت يد
زن د ددة رق رزن د د ا،ررذزر د د ر جد ددةأرو د ددت ز رت د ددمحر إ د ددملأ رت يد دديمر ملت د درر
زألتةلرزوثمل تم.
د رو ل ددقرزألحددةزل،رالريج ددةارقنرتتاددملااره ددذهرزألحكددملو،ر ملون ددفمرولما ددملاط،ر
وددعرمددمللةنرزو د ر زوت ددليضر اددملوررزو اددةارزوت يميددمر زوت في يددمرزواددملأا ر
روارطروف ملن.
الري د ددتفي رو د د رقحكد ددملورهد ددذهرزند ددملأ ،رزنكلفد ددةنرزود ددذي ريتمتاد ددةنر إ فد ددمل ز رق ر
زا د ددت مل ز رو د د رض د ددرحفمرزو د د ار ل د ددىرزألاب د ددمل رق را د ددفقروه د ددمرقنرتمتا د ددةزربه د ددذهر
ز فمل ز رق رزالات مل ز رح ىر وةرزل ب رو اهملرمفارت ارهذزرزو مللةن.ر
د رحددمللرتد يدمرزوتفددر ر د رقحرقتددارود رزألتددةلرزناددملأرت ييمهددملر ف ددملرألحكددملورهددذهر
زنملأ رمفارور ارثال سنواتر لىرتدملاح رر دملأ رزوت يديمريحت دمرابدحرزوتح دينر
ملوفرمر ينرميممرزوتفر ر رزألتار ميمتهرمفارر ملأ رت ييمه.
رتح أرقتةلرت فيقرهذهرزنملأ ،ر رزاريا ار ر احررزنملويم.

املا ااادة الخمسا ااو  :إ ا اااء نا ا املا ااادة  3ما ا ا قا ااانو رقا اام  379تا اااري 2001/12/14
(ا ي ا اريبة علا ااى ا قيما ااة امليا ااافة) املعد ا ااة بموجا ااب املا ااادة  22م ا ا
قااانو موازنااة عااام  2003وبموجااب املااادة  20ما ا قااانو رقاام 583
تا اااري  23نيسا ااا ( 2004املوازنا ااة ا عاما ااة واملوازنا ااات امللحقا ااة عا اام
 )2004واالستعاسة عنه بن جديد
يلغ د ددىرل د د رزن د دملأ ر3رو د د رزو د دمللةنرام د ددمر379رت د دملاح ر2001/12/14ر(زوب د درحفمر ل د ددىر
زو يمددمرزنبدملفم)رزنا وددمر مةجددمرزندملأ ر22رود رمدمللةنروةزالددمر دملور2003ر بمةجددمر
زندملأ ر20رو د رزو دمللةنرامددمر583رتدملاح ر23رلي دملنر2004ر(زنةزالددمرزواملوددمر زنةزال دمل ر
زننة مرواملور)2004ر م تاملار هر ملو رزوتملل :
 -1يخبددعرولب ددرحفمرهددارا ددخ ر فيع د رق روا ددةحري ددةورو د ر دديلرومملاا ددتهر
ن مل ملرزمتاملأيملر اةا رو ت لمر امليمل رت ليمرقودةزلرق رت د يمر د ومل ر
ملضدامرولبدرحفمرق روافددمل رود رزوبدرحفمروددعرحدقرزئة دمر ف ددملرألحكدملورهددذزر
زو ددمللةن،را ددرطرقنريتج ددمل ارام ددمرزأل م ددمللرزواملود د روف د د رت د د ز ر ددينرفا ددار
قا امرفاةلروتتملويمرامل مروفل ر100روليةنروي روف ملليم.
 -2يخبددعرولبددرحفمرزناد ار زن ددتةاأرزوددذحري ددةورود ر دديلرومملااددتهرن ددمل ملر
زمتا د ددملأيملر ا د ددةا رو د ددت لمر املي د ددمل رت د ددليمرقو د ددةزلرق رت د د د يمر د د د ومل ر
ملضدامرولبدرحفمرق روافددمل رود رزوبدرحفمروددعرحدقرزئة دمر ف ددملرألحكدملورهددذزر
زو مللةن،روهمملر ل راممرق مملوه.
 -3يمك د د روك د ددارا د ددخ ري د ددةور ن د ددملطرزمتا د ددملأحر ا د ددةا رو د ددت لمر ملض د ددعر
ولبرحفمرق رواف رود رزوبدرحفمرودعرحدقرزئة دمر ف دملرألحكدملورهدذزرزو دمللةن،ر
قنري لمرتسجيلهرز تيملاحملر رزوبرحفم،رارطرقنريتجمل اراممرق مملودهروفلد ر
50روليددةنرويد روف ملليددمر دديلرف د رت د ز ر ددينرفاددار قا اددمرفاددةلروتتملويددمر
امل م.
تح أ،ر
زنملويم.

رزالمتبدمل ،رأمدملوقرت فيدقرهدذهرزندملأ ر مةجدمرمدرزارياد ار د ر احدرر

املا ا ا ااادة الحاديا ا ا ااة والخمسا ا ا ااو  :إ ا ا ا اااء نا ا ا ا املا ا ا ااادة  30ما ا ا ا ا قا ا ا ااانو رقا ا ا اام  379تا ا ا اااري
( 2001/12/14ا ياريبة علااى ا قيمااة امليااافة) وتعديالتااه واالستعاسااة
عنه بن جديد
يلغد ددىرل د د رزن د دملأ ر30رو د د رزو د دمللةنرامد ددمر379رت د دملاح ر2001/12/14ر(زوب د درحفمر لد ددىر
زو يممرزنبملفم)ر تا ييتهر م تاملار هر ملو رزوتملل :
رذزرتجددمل ا رميمددمرزوبددرحفمرزو مل لددمرونة ددم،ر د رنهمليددمرف د رزحت ددملبرواي ددم،ر
ميممرزوبرحفمرزنتةجفم،ري َّ ارزوفملو ررلىرزوف رزويح م.
يحدقرونخملضددعرولبدرحفمرقنري د ور اد رنهمليدمرقيددمراد مروييأيدمر ضددم روهلددمر20ر
يةوددمل،ر لددمرزاد أزأراتددي رفددملو رزوبددرحفمرزو مل لددمرونة ددمربهددذزرزوتددملاح ،ر لددىر
قنرالري ارزنفل رزن ملومر ملا أزأهر ر م مروييينروي روف ملليم.
يح ددقرولما د اح رقنري د وةز،ر ا د رنهملي ددمرقي ددمرف د رزحت ددملبرولب ددرحفمر ض ددم ر
وهلمر20ريةومل،ر لمرزا أزأراتي رفملو رزوبدرحفمرزو مل لدمرونة دمرزنحت دفمر
د رتلددكرزوف د ،ر لددىرقنرالري ددارزنفل د رزن ملوددمر ملا د أزأهر د ر م ددمروييددينر
وي روف ملليم.
يح ددقروك ددارود د ر زف د د رز أزا ر ل ددىر ل ددمررو ددمل رتس ددجيله،رقنري ل ددمرزاد د أزأر
فددملو رزوبددرحفمرزو مل لددمرونة ددم،ر ذوددكرضددم روهلددمر20ريةوددملرو د رتددملاح رزلءهددمل ر
ف د رزحت ددملبرزوبددرحفمرزو دددرتددمرتفلي ددهر يوهددملروةزف ددمرز أزا رزوبددرح يمر لددىر
لمررو مل رتسجيله.ر
لددىرز أزا رقنرت د ر د ر لددمرزالاد أزأر د روهلددمرقماددملهملر ي ددمرقاددهررود رتددملاح ر
زلءهمل رزنهلمرزنح أ روت يمر لفمل رزالا أزأ.ر
تم د د أرزنهلد ددمرن د د روممل لد ددمر ند ددر ر زح د د ررذزر ج د د رز أزا رزوبد ددرح يمرضد ددر ا ر
ولتةاعر رأازامرزنكلضرق روةضعرولضرزنكلضر لدىر رلدملوجرزوتد ميقرزوبدرح در
رف ز رامل مرو لمرزالا أزأ.ررر
رذزر زف رز أزا ر لدىر لدمرزالاد أزأ،رهليدملرق رجملويدمل،ر ليهدملرقنرتايد رونخملضدعر
ولبددرحفمرزنفل د رزن ددتحق،ر رالرتةجف د ر ل ددىرزنفل د رغي د رزن د فة رفملو د ر ما د لر
ي ددمل حروتةا ددطرزوفملو د ر ل ددىرا د ز رزئخملح ددمروفئ ددمرزو د د مر ل ددىرقنرالريملحد د ر
ذو ددكرزنا د لر د ر%9را د ةحملر ا د رزل ب ددمل رقا ا ددمرقا ددهرر ل ددىرت د يمرزو ل ددمرق ر
افامرقاهرر رحمللرتم ي رزنهلمرو رمفارز أزا رزوبرح يم.

املااادة ا انيااة والخمسااو  :إسااافة ان ا إ ال اى املااادة  59ام ا ا قااانو رقاام  379تاااري
( 2001/12/14ا يريبة على ا قيمة امليافة) وتعديالته
يبد دملطررل ددىرلد د رزند دملأ ر59رود د رزو د دمللةنرام ددمر379رتد دملاح ر2001/12/14ر(زوبد درحفمر
لىرزو يممرزنبملفم)ر تا ييتهرزو رزوتملل :
يح ددقرولمكل ددضرقنري د ور د رنهملي ددمرقي ددمرا د مروييأي ددمر ض ددم روهل ددمر20ريةو ددمل،ر
لددمرزا د أزأر ملون ددفمرولامليددمل رزنافددمل ر ف ددملرألحكددملورهددذهرزنددملأ ،ر لددىرقنرالر
ي ارزنفل رزن ملومر ملا أزأهر رامسة ماليي روي روف ملليم.
يدور املبلغ ا ي يقل ع امسة ماليي يرة إلى ا سنة ا الحقة.

س اوم االشااترا ت رق اام
امل ااادة ا ا ااة والخمسااو  :إ اااء ان ا امل ااادة األولااى ام ا املر ا
س اام االنت اق ااال) واس ااتبدا ه
 146ت اااري  1959/6/12وتعديال ات ااه (ر ا
بن جديد
يلغا ااى ن ا ا املا ااادة األولا ااى م ا ا املرسا ااوم االشا ااترا ت رقا اام  146تا اااري 1959/6/12
وتعديالته (رسم االنتقال) ويستبدل با ن ا تالت:
يفددرارااددمرزلت ددمللر لددىرجميددعرزئة ددةمر زألوددةزلرزن ةوددمر غي د رزن ةوددمرزو دددر
تدد لررلدىرزو يد ،ر ملادت مل رزو وددمر رزوفلد يمل ر رحددقرز اثرق رزوةتديمررق رزوهفددمر
ق رزوةمددةطر ددأحر رحددقرآ درر ددير ددةارياددملألرميمءهددملرزئة ي يددم،ر تافد رزو هدمل ر
زو دددرتا ددةأروةزما ددمل رحا ددل رمف ددارت ددملاح ر1994/10/13رود د راا ددةورزاللت ددملل،ر
م ددمحرولمرزجددعرزو بددملويمرذز رزوادديحيمررت د زارقحكددملورحا دررز اثر ت فيددذر
زوةتددمليملروددذ حرزوايمددمرأ نرر درزاهمرزو د ي رزن لددةبرو د رزو د زوررزنختاددمر
ر ازا رزنملويمر رزوةفيمل رزئةملتلمرمفارتملاح ر.1994/10/13

املا ااادة ا رابعا ااة والخمسا ااو  :تعا ااديل ا فقا اارة األولا ااى ما ا املا ااادة  36ما ا املرسا ااوم
االشا ا ا ااترا ت رقا ا ا اام  146تا ا ا اااري  1959/6/12و تعديالتا ا ا ااه (رسا ا ا اام
االنتقال) واستبدا ه بن جديد
تاد د ي لرزوف ددر رزأل ل ددىرود د رزن ددملأ ر36رود د رزنرا ددةورزالاد د ز رام ددمر146رت ددملاح ر
1959/6/12ر رتا ييتهر(اامرزاللت ملل)،ر حي رتافحرفمملريل :
تتخ ددذرقاملا ددملرولتكلي ددضرم دديمرزألو ددةزلر رزئة ددةمرزن ت ل ددمرزا ددت ملأزرو ا دداملار
زو ملو ر تملاح :
 2006/12/31ر ملون فمرولةزمامل رزئةملتلمرو مليمرهذزرزوتملاح . لفد ددملذرهد ددذهرزند ددملأ ر ملون د ددفمرولةزماد ددمل رزئةملتد ددلمرز ت د د ز رو د د ر2007/1/1رو مليمرلفملذهمل.
 حاددةلرزوةزماددمر ملون ددفمرولةزماددمل رزئةملتددلمرز ت د ز رو د رتددملاح رلفددملذرهددذهرزنملأ .

املادة الخامسة والخمساو  :تعاديل ا بناد  5ما املاادة  9ما املرساوم االشاترا ت
رقم ( 59/146قانو رسم االنتقال)ر
يا د د د د لرزوف د د د د ر5رو د د د د رزند د د ددملأ ر9رو د د د د رزنراد د د ددةورزالا د د د د ز رامد د د ددمر146رتد د د ددملاح ر
1959/6/12ر تا ييتد ددهر(فد ددرارااد ددمرزلت د ددمللر لد ددىرجميد ددعرزئة د ددةمر زألود ددةزلر
زن ةومر غي رزن ةوم)ر م تاملار هر ملو رزوتملل :
-5رياف رو رزورامرزئجمل رو رزئةامرز ا يمرزواملفيمرزوذحرالريتجمل ا:
قرر-روكارو رزوفر ر زألا زجر زوةزو ي :روملومر

ر نروليةنروي .

ب-روكارو رزألتةلرغي رزوةزو ي ر زألخر زأل :ر مملليمر قا اةنروليةنروي .
جر-روكارو ر ملق رزوةا م:رقا امر

ر نروليةنروي .

حبملطررلىرميممرزئجمل رزناف رو رحامرزأل الأرز ا يم:
رز ددملنر اددفاةنروليددةنروي د رر د وملريكددةنرزوةو د رواددمل ملر املهددمرأزومددمرتم اددهررزواما.
رقا اددمروييددينر ممللممليددمرقوددضروي د ر د رهددار ددملورق رف دررزواددملوريفاددارزوةو د رزو ملترر رزوثملو مر ر رو ر مره.
ر مملليددمر قا ا ددةنروليددةنروي د ر د وملريك ددةنر لددىر ددملتقرزوةاح د را جرق را جددمرقا اددمر ددر نروليددةنروي د ر د رهددار و د روددمريتجددمل ارزوثملو ددمر ددر ر
لد ددىرقنرالريتا د د ىروجم د ددة ره د ددذهرز ضد ددملفمل رح د د أروملي د ددمر د ددر نر
وليةنر يرة.
م د طرويا ددتفملأ رو د رز ض ددملفمل رزو ددةزاأرتا د زأهملر د ره ددذهرزوف ددر رقنريك ددةنر
زو مرزوذحرزن أرزئةقربهملرمملومملر تملاح ر فمل رزنةاث.

املااادة ا سادسااة والخمسااو  :تعااديل املااادة  46ما املرسااوم االشااترا ت رقاام 146
صادر لت  1959/6/12وتعديالته (رسم االنتقال)
تا د د لرزن د ددملأ ر46رود د د رزنرا د ددةورزالا د د ز رام د ددمر146رت د ددملأار د د د ر1959/6/12ر
تا ييتهر(اامرزاللت ملل)ر حي رتافحرفمملريل :
يتةجمرت ي رزورامرأفامر زح ر ف ملرو حكملورزنتال مر تحاديارزوبدرزومر
زنفملا ددر ر زورا ددةورزنممل ل ددمروه ددمل،رو ددىرهمللد د رحا ددمرزنكل ددضر ددهرتتب ددم رل ددةأزر
تكةهملروملويمريمك ر ياهملر تفةمرميمءهملرميممراامرزاللت مللرزنتةجمر ليه.
زذزر لد رحاددمرزنكلددضرود رل ددةأرق رتددكةكروملويددمريمكد ر ياهددملربهددذهرزو يمددم،ر
جددملاررن يرحددمرزنملويددمرزواملوددمر دمل رو لددمرق ددةملبرزوايمددم،رضددم رو د راددهرح ر
و د رتددملاح رتددفل همرزوراددم،رقنرتام د ررلددىرت دديطرااددةورزاللت ددمللرزنفر ضددمررلددىر
م ددمرقم ددملطراد ةحمروت ددمل حمري ددتحقرق وهددملر اد ر ي ددمرزاددهررود رتددملاح رتفلد ر
زوررزو ف ر تةضعرراملا رزوت يطر لىرزو ةيفمرزوا ملاحم.

الرتتةجد ددمرقحرفةزو د د ر لد ددىرق لراد ددنتينرو د د رو د د رزوت د دديط،ر تتةجد ددمرفملو د د ر
بمع اادل ا فائ اادة عل ااى سا ااندات الخزين ااة لخم ااس سا اانوات ل ددىر ددملق را د د ةز ر
زوت يط.
ت ددتحقرزألم ددملطر كملولهددملر د ر د ورت د ي رقحرم ددطرود رزألم ددملطر د رتددملاح ر
زاتح ملمه.
د رح ددمللرزوتاددرطر أل د د رو د رزألو ددةزلرزن ت ل ددمريخا د رزوف د لروةفددمل رزورا ددةور
زندجلمروملرومرتك رقوةزلرزئخملح مرودو مر مملرياملألرضافيرميمءهملر لىرزألما.
الرت فقر

رزوت يطرزألحكملورزنتال مر مر ارزوملو .

د رحددمللرزوتخلددضر د رت د ي رزألم ددملطر د روةز ي د هملرت ددتحقرهملفددمرزألم ددملطر
تتةجمر ليهملرفملو را ةحمر ما لر.%12
يات رألجارزحت ملبرزوفملو رف ررزو هرراهرزرهملوي.

الفصل الرابع
مواد متفرقة
امل ا ا ااادة ا س ا ا ااابعة والخمس ا ا ااو  :تقس ا ا اايا ا ا ا ااديو املترتب ا ا ااة لص ا ا ااندوق ا ا ا ااوطني
ليما االجتما تر
 -1تقس ااا ا ااديو املتوجب ااة لص ااندوق ا ااوطني لي ااما االجتم ااا ت عل ااى
ا دو ااة ايااة تاااري شاار ه ا ا ا قااانو لاات الجرياادة ا رساامية علااى عشاار
أقساب سنوية يسدد ا قسا األول قبل نهاية ا عام .2017
 -2تترتااب علااى ا ااديو املقسااطة فائاادة ساانوية تااوازي معاادل ا فائاادة عل ااى
سندات الخزينة ملدة سنة.

املا ااادة ا امن ا ااة والخمسا ااو  :آ ي ا ااة ص ا اارف املس ا اااهمات واملس ا اااعدات ي ا اار ا قط ا اااع
ا عام
يخبد ددعررلف د ددملمرزال تمد ددملأز رزننةةظ د ددمر د د رزنةزال د ددمرزواملود ددمر زنةزال د ددمل رزننة د ددمر
فم ددملهممل ر و ددمل ز رو ي د رزو ددمل رزوا ددملو،ر وي ددمرتا د ار مرا ددةوريتخ ددذر د ر
وجلسرزوةااز ،ر مل ر لىرزم ز ر احررزنملويمر زوةاحررزنخت .

املا ا ا ااادة ا تاس ا ا ا ااعة والخمسا ا ا ااو  :إيا ا ا ااداع جميا ا ا ااع األما ا ا ااوال ا عائا ا ا اادة لمشا ا ا اااريع
االجتماعيااة املرتبطااة بااوزارة ا شااؤو االجتماعيااة لاات الحسااابات
الخاصة املفتوحة دى مصرف بنا
يف د ددملرألحرل د د رآ د ددر،رت د ددةأ رجمي د ددعرزألو د ددةزلرزواملو د د رولم د ددملامعرزالجتممل ي د ددمر
زنرتف ددمر ددةازا رزو ددد نرزالجتممل يددمر د رزئة ددمل مل رزئخملتددمرزنفتةحددمرو د ىر
وارطروف ملنر ت فعرونهملرزنتةجفمل رزن تفمر لىرهذهرزن ملامع.

امل ااادة ا س ااتو  :إ اااء امل ااادة  114ما ا ق ااانو املحاس اابة ا عمومي ااة واس ااتبدا ها
بن جديد
يلغدىرلد رزندملأ ر114رود رمدمللةنرزنحملادفمرزوامةويدمر(و ددر رمدمللةنرتدملأار مراددةور
اممر14969رتملاح ر)1963/12/30ر تا ييتهر م تاملار هر ملو رزوتملل :

املادة ( 114جديدة):
 -1تلغ ددىرز تم ددملأز رزئج ددمل رزأل لرود د رزنةزال ددمرزو دددرو ددمرتا د د رح ددىر31رهد دمللةنر
زأل لرو رزو م.
 -2ت د ي ارز تم ددملأز رزئج ددمل رزوث ددملنيرزو دددرو ددمرتا د رح ددىر31ره دمللةنرزأل لرو د مر
زح ر ملات مل رز تمملأز رمةزلينرزو زوج.
 -3تد د َّ اررل ددىروةزالد ددمرزو د د مرزويح ددمرزال تمد ددملأز رزنرتد د ر د د رزئجد ددملوينرزأل لر
زوث ددملنيرو د د رزنةزالد ددمرزو دددر د د ر ود ددمرتا ددرطرح د ددىر31ره د دمللةنرزأل لرو د د ر
زو م،ررذزرهملنريتالقربهملرحقرزو ي .
 -4يجددرحرزوتد حرر درزارود ر احدررزنملويددمرياد ار ددمل ر لددىر لددمرز أزا رزنختاددمر
مفارق لرآذزارو رزو مرزوتملويمر ف ملرول اةارزو ملفذ .
 -5ياماربهذزرزو

رز تفملازرو روةزالمرزواملور.2017

املااادة الحاديااة وا سااتو  :كيفيااة اقتط اااع سااريبة ا اادال واملس اااهمة اإل زاميااة
تعاونية موظف ا دو ة م فروقات سلسلة ا رتب وا رواتب
يفد ددملرألحكد ددملورمد ددمللةنرضد ددرحفمرزو د د ا،ري ت د ددعرو د د رفر مد ددمل رال د ددلمرزورت د ددمر
زور زت د ددمرض د ددرحفمرأ د ددار ن د ددفمر%3رولف د د رزنمت د د رو د د ر1996/1/1ر و ملي د ددمر
.1998/12/31
قوددملرفيمددملريتالددقر ملن ددملهممرز وملزويددمرزو ددهرحمرزو دددرت ت ددعرود را زتددمرزنددةظفينر
وا ددملئسرتامل لي ددمرو ددةظفيرزو و ددمر زو ددملاحمرزنفا ددةلر د رحي ددهر م د اهملر %1رف ددير
ت ت عرو رقتارهذهرزوفر ممل ر رذز رزوف رزن ملاررويهملرق يه.

املااادة ا انيااة وا سااتو  :إاياااع املوازنااات والحسااابات املا يااة اابعم الجهااات
ا ت ااي تس ااتفيد ما ا مس اااهمات ل اات املوازن ااة ا عام ااة ملص ااادقة وزارة
املا ية
يفد د د ددملرألحرل د د د د رآ د د د ددر،رتخب د د د ددعرزنةزالد د د ددمل ر زئة د د د ددمل مل رزنملوي د د د ددمر
ولمدا د ددمل رزواملود ددمر زوا د د ملأيق،ر زوهيئد ددمل رو د د رقاد ددخملارزو د ددمللةنر
زواد ددملور زوهيئد ددمل رزواملود ددمرود ددملرود ددمريك د د ره د ددملكرل د د ر د ددملارقيد ددملرهملل د د ر
ت د ددميءهمل،ر د د رحد ددمللرهمللد د رت د ددتفي رود د رو د ددملهممل روملويد ددمرتنةد ددار د د ر
زنةزالددمرزواملوددمرول وددم،رناددملأممر ازا رزنملويددم،ر لددىرقنرت ددةور إي د ز ر
ازا رزنملويددمر د روهلددمرقماددملهملرنهمليددمراددهررلي ددملنرو د رهددار ددملو،رو ددر ر
وةزالءه د د د د ددملرو د د د د ددفة ملر كملف د د د د ددمرزن د د د د ددت ز رزوت يرحد د د د د ددمر ز حاد د د د د ددمل ز ر
ز يبملحمل رزن لةبمر زنرتف مر ف ملاهملر ريرزأزاهمل.
يخب ددعرو ددذز رزنةج ددمرزنف ددينر د د رزوف ددر رزأل لد دىرود د ره ددذهرزن ددملأ ،رقحر
تد د مر د ددملوري د ددتفي رود د رو د ددملهممرزو ود ددمروتمةح ددارت يمملتد ددهررلد ددىر
زن ت فينررويهرقيملرهملل رت ميتهرق رز أزا رزو دريتفعروهملرق رينةقربهمل.

املادة ا ا ة وا ستو  :تنظيم اقتناء املركبات لت ا قطاع ا عام
تحد أر مراددةوريتخددذر د روجلددسرزوددةااز ،روكددارجهددمر لددىرح د ر مفددارزئةاددةلر
لد ددىرقيد ددمرورففد ددمرو د د رتد ددملاح رت د د ارهد ددذزرزو د ددمللةن،رفيفيد ددمرتةامد ددعر زاد ددتخ زور
ز ويددمل ر د رهملفددمرز أزاز ر زندا ددمل رزواملوددم،ر حح د أرزوا د أرزنتددمل روكددارونهددملر
زو د دداررزألملد د د ىروك د ددارآوي د ددمر ح د ددمر جه د ددمرزا د ددتامملوهملررض د ددملفمررل د ددىرت د ددفمر
و ددتخ ويهمل،ر ذوددكر ددمل ر ل ددىرزم د ز رزوددةااز رزنختاددينر و د رهددةروددةئ رممللةل ددملر
مةزالمرزوةح ر ا ررجرز رجرأ روفالمرهملولمر ملنةجةأر ضمهملررلىرزالم ز .

املا ا ااادة ا رابعا ا ااة وا سا ا ااتو  :إ ا ا اااء املا ا ااادة  236ما ا ا قا ا ااانو املحاسا ا اابة ا عموميا ا ااة
واالستعاسة عنه بن جديد
تلغ ددىرزن ددملأ ر236رو د رم ددمللةنرزنحملا ددفمرزوامةوي ددمرزوا ددملأار ملنرا ددةورام ددمر14969ر
تملاح ر،1963/12/10ر ت تف لر ملو

رزوتملل :

املادة الجديدة:
يفملرألحرل رق رت ي رآ رر،رت يفقر لىرزوفاثمل رزولف ملليمرزن دلكيمر زو ادليم،ر
زوتاليمد د ددمل رزنملويد د ددمرزواد د ددملأا ر د د ددملو رزارزن د د د كر د د د ر احد د ددرحرزنملويد د ددمر زئخملاجيد د ددمر
زن ينر تملاح ر1999/4/29ر تا ييتهر ذوكرفيمملريتالدقر آويدمل ر د رزو ف دمل ر
تد ددرفهملر اد ددر طر د د هملر يج د دملرزال تمد ددملأز ر ت د د حرهملرا د د ةحملر قتد ددةلرو د ددكر
زوسجي ر ت يمرزو يةأر مف رزألوةزلر ترفهمل.ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررر

امل ااادة الخامس ااة وا س ااتو  :الحس ااابات املا ي ااة املدقق ااة منا ا  1993وحت ااز س اانة
 2015سمنا
ل ددىراد د يارزالا ددت مل ر وب ددر از رزاللت ددملورزن ددملل رزوا ددملورين د درره ددذزرزو ددمللةنر
لد ددىرزئةكةود ددمررلجد ددملار مليد ددمررلتد ددملجرجميد ددعرزئة د ددمل مل رزنملويد ددمرزن م د ددمرو د ددذر
1993ر ح ىرا مر2015رضدم ملر ديلرف د رالرتتاد ىرزو د مرز تفدملازرود رتدملاح ر
لفددملذرهددذزرزو ددمللةن،ر رحملوددمرو ددملامعرمددةزلينرم ددعرزئة ددملبر د رزو د ةز رزو دددر
ومرت ررفيهملررلىروجلسرزو ةزب،ر مير ملألتةلرزو اتةاحمر زو مللةليمرزنر يم.

املادة ا سادسة وا ستو  :ا عمل با قاناو
ياماربهذزرزو مللةنرفةارن رهر رزئجرح رزوراميم.

2017

جدول رقم 1

اعتمادات قانون موازنة عام  2017موزعة على االبواب
بيان االبواب

الباب

بآالف الليرات

اعتمادات قانون
الجزء االول
14,766,400

اعتمادات قانون
الجزء الثاني
5,618,800

مجموع النفقات
المقدرة
20,385,200

4,262,500

71,682,500
1,544,076,755

1

رئاسة الجمهورية

2

مجلس النواب

67,420,000

3

رئاسة مجلس الوزراء

597,255,574

946,821,181

4

المجلس الدستوري

1,835,440

37,625

1,873,065

5

وزارة العدل

105,156,637

2,215,750

107,372,387

6

وزارة الخارجية و المغتربين

167,312,813

7,806,750

175,119,563

7

وزارة الداخلية و البلديات

1,403,574,599

114,286,302

1,517,860,901

8

وزارة المالية

479,926,964

150,336,250

630,263,214

9

وزارة األشغال العامة والنقل

57,831,764

407,476,124

465,307,888

10

وزارة الدفاع الوطني

2,378,777,220

434,630,380

2,813,407,600

11

وزارة التربية و التعليم العالي

1,670,950,016

37,747,500

1,708,697,516

12

وزارة الصحة العامة

706,580,775

1,968,750

708,549,525

13

وزارة االقتصاد و التجارة

29,326,300

266,000

29,592,300

14

وزارة الزراعة

62,847,590

11,609,500

74,457,090

15

وزارة االتصاالت

7,057,700

23,000

7,080,700

16

وزارة العمل

415,851,700

372,750

416,224,450

17

وزارة االعالم

41,489,400

3,841,250

45,330,650

18

وزارة الطاقة والمياه

51,452,500

335,643,250

387,095,750

19

وزارة السياحة

25,596,900

114,375

25,711,275

20

وزارة الثقافة

32,528,300

13,967,500

46,495,800

21

وزارة البيئة

9,770,900

4,249,750

14,020,650

22

وزارة المهجرين

6,920,677

120,481

7,041,158

23

وزارة الشباب و الرياضة

14,037,300

1,475,250

15,512,550

24

وزارة الشؤون االجتماعية

226,497,500

181,500

226,679,000

25

وزارة الصناعة

7,756,000

413,000

8,169,000

26

النفقات المشتركة

11,450,000,000

11,450,000,000

27

احتياطي الموازنة

1,388,042,437

1,388,042,437

مجموع الموازنة العامة

21,420,563,406

2,485,485,518

23,906,048,924

 108مديرية اليانصيب الوطني

115,705,000

95,000

115,800,000

 113المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

44,836,000

428,000

45,264,000

 115االتصاالت

2,003,976,101

612,020,000

2,615,996,101

مجموع الموازنات الملحقة

2,164,517,101

612,543,000

2,777,060,101

المجموع العام

23,585,080,507

3,098,028,518

26,683,109,025

جدول رقم ( ) 2
جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة االتصاالت
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

االعتمادات املرصدة لعام 2017
رقم
الفصل

تعيين الفصول

الجزء األول

الجزء الثاني (أ)

الجزء الثاني (ب)

1

املديرية العامة إلنشاء وتجهيز االتصاالت

4,403,000

144,085,000

150,000,000

2

املديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

44,322,000

317,850,000

362,172,000

3

املصلحة اإلدارية املشتركة

9,916,000

85,000

10,001,000

4

إدارة املراقبة العامة

220,000

220,000

التحويالت:

1,936,204,711

1,936,204,711

5
7

مخصصات الخزينة العامة

1,936,004,711

تعويضات نهاية الخدمة

200,000

احتياطي املوازنة
املجاميع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016
الزيادة
النسبة املئوية

8,910,390
2,003,976,101

2,615,996,101
2,259,403,751
356,592,350
15.78%

املجاميع
298,488,000

8,910,390

462,020,000

150,000,000

2,615,996,101

جدول رقم ( ) 3
جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة
مديرية اليانصيب الوطني
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

االعتمادات املرصدة لعام 2017
رقم
الفصل

تعيين الفصول

الجزء األول

1

مديرية اليانصيب الوطني

29,620,500

2

التحويالت (مخصصات الخزينة العامة)

83,000,000

4

احتياطي املوازنة

3,084,500

املجاميع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016
الزيادة
النسبة املئوية

115,705,000
115,800,000
100,800,000
15,000,000
14.88%

الجزء الثاني

املجاميع

95,000

29,715,500
83,000,000
3,084,500

95,000

115,800,000

جدول رقم ( ) 4
جدول إجمالي باالعتمادات املرصدة ملوازنة
املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

االعتمادات املرصدة لعام 2017
رقم
الفصل

تعيين الفصول

الجزء األول

1

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

43,736,000

4

احتياطي املوازنة

1,100,000

الجزء الثاني
428,000

املجاميع
44,164,000
1,100,000

وفر املوازنة (مال االحتياط)

املجاميع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016

النقصان
النسبة املئوية

44,836,000
45,264,000
77,561,600
-32,297,600
-41.64%

428,000

45,264,000

جدول رقم ( ) 5
جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

االعتمادات املرصدة لعام 2017
تعيين الفصول

رقم
الفصل

الجزء األول ( واردات عادية)

الجزء األول

الجزء الثاني

املجاميع

16,416,072,000

16,416,072,000

1

اإليرادات الضريبية

12,843,698,000

12,843,698,000

2

اإليرادات غير الضريبية

3,572,374,000

3,572,374,000

3

حاصالت بيع األصول الثابتة

4

الهبات

الجزء الثاني ( واردات استثنائية)
1

7,489,976,924

7,489,976,924

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة

املجاميع

16,416,072,000

أرقام موازنة العام 2017

23,906,048,924

أرقام مشروع موازنة العام 2016

22,933,421,132

الزيادة
النسبة املئوية للعجز

972,627,792
31.33%

7,489,976,924

23,906,048,924

جدول رقم ( ) 6
جدول إجمالي بالواردات املقدرة
ملوازنة االتصاالت
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

تعيين الجزء

الفصل
الفصل األول

االستثمار

الفصل الثاني

واردات استثنائية

املجموع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016

2,259,403,751

النسبة املئوية

2,615,996,101

2,615,996,101
2,615,996,101

الزيادة

الواردات املقدرة
لعام 2017

356,592,350
15.78%

جدول رقم ( ) 7
جدول إجمالي بالواردات املقدرة
ملوازنة مديرية اليانصيب الوطني
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(
رقم
الفصل

تعيين الفصول

1

واردات مديرية اليانصيب الوطني

2

مأخوذات من مال االحتياط

املجموع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016
الزيادة أو النقصان
النسبة املئوية

الواردات املقدرة
لعام 2017
115,800,000

115,800,000
115,800,000
100,800,000
15,000,000
14.88%

جدول رقم ( ) 8
جدول إجمالي بالواردات املقدرة
ملوازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
موازنة العام 2017
)بآالف الليرات(

تعيين الفصول

رقم
الفصل

1

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

2

رسوم القمح والدقيق والسكر واملصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية

3

مساهمة من املوازنة العامة

4

مأخوذات من مال االحتياط

الواردات املقدرة
لعام 2017
28,600,000
16,664,000

املجاميع
أرقام موازنة العام 2017
أرقام مشروع موازنة العام 2016
الزيادة أو النقصان
النسبة املئوية

45,264,000
45,264,000
77,561,600
-32,297,600
-41.64%

مقارنة إجمالي اإليرادات
 2016مشروع موازنة
 2016محصل لغاية 31/12/2016
 2017موازنة
)بماليين الليرات(

بيان اإليرادات

الباب الفصل

1

االيرادات الضريبية

12,649,869

10,597,492

ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال

3,808,589

3,015,093

4,224,859

1,299,086

1,224,488

1,801,104

13

الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

5,874,138

5,183,473

5,426,239

14

الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية

781,649

706,328

867,793

886,407

468,110

523,703

3,535,169

3,391,760

3,572,374

 26حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة

2,464,620

2,377,224

2,518,836

 27الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات

829,041

778,371

865,464

 28الغرامات واملصادرات

18,733

42,048

30,448

 29االيرادات غير الضريبية املختلفة

222,775

194,117

157,626

16,185,038

13,989,252

16,416,072

 12ضريبة على االمالك

 15االيرادات الضريبية االخرى

االيرادات غير الضريبية

مجموع الجزء األول:
5

القروض الداخلية
مجموع القروض الداخلية

57

مشروع موازنة
2016

12,843,698

11

2

محصل لغاية
31/12/2016

موازنة
2017

القروض الخارجية
مجموع القروض الخارجية

6,398,383
6,398,383

7,139,976
0

350,000

7,139,976
350,000

350,000

0

350,000

مجموع الجزء الثاني:

6,748,383

0

7,489,976

املجموع العام:

22,933,421

13,989,252

23,906,048

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
2016

مشروع موازنة

2016

محصل لغاية 31/12/2016

2017

موازنة
)بماليين الليرات(

الباب الفصل البند

بيان اإليرادات

الفقرة

1

االيرادات الضريبية
11

ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال

3,808,589

ضريبة على الدخل

3,808,119

3,013,956

4,224,171

 11101ضريبة الدخل على األرباح

1,534,291

1,142,953

2,252,208

 11103ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

715,138

701,559

729,359

288,014

303,563

ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة

279,599

ضريبة  %1على قيمة مبيع عقارات مبنية

0

ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف ( 5باملئة في  2013و 7باملئة في )2014

 11109غرامات (ضريبة على الدخل)

ضرائب أخرى على الدخل

0

0

1,219,900

818,613

845,397

59,191

62,817

93,644

470

1,137

688

470

1,137

688

ضريبة على االمالك

1,299,086

1,224,488

1,801,104

ضريبة على األمالك املبنية

291,037

255,419

272,288

263,263

227,884

242,435

11

0

0

27,764

27,535

29,853

168,992

167,195

173,391

161,769

160,211

165,427

غرامات (رسم االنتقال)

7,223

6,984

7,964

ضرائب غير متكررة على األمالك

839,057

801,874

1,355,425

 12301الرسوم العقارية

839,046

801,873

855,318

 12302ضريبة التحسين

12

1

500,098

119

 11901ضرائب أخرى على الدخل

12
121

 12101ضريبة على األمالك املبنية
ضرائب اخرى على االمالك املبنية
 12109غرامات (ضريبة على االمالك املبنية)

رسم االنتقال

122

 12201رسم االنتقال

123

 12303رسم تجديد سند ملكية

124
12401

0

0

غرامات ( ضرائب غير متكررة على االمالك)

0

10

ضرائب على األمالك البحرية

0

ضرائب على األمالك البحرية

0

ضرائب أخرى على االمالك

0

 12901ضرائب أخرى على االمالك

131

12,843,698 10,597,492 12,649,869
3,015,093

11104

13

محصل لغاية
31/12/2016

4,224,859

111

129

مشروع موازنة
2016

موازنة
2017

0

0
0

0

0

0
0

الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

5,874,138

5,183,473

5,426,239

الرسوم الداخلية على السلع

1,680,065

1,414,443

1,428,079

الرسوم على املواد امللتهبة

795,632

680,294

652,463

 13102رسوم املسكرات واملشروبات الروحية

72,288

9,024

10,568

 13103رسوم على املشروبات غير الروحية

0

0

0

رسم التبغ و التنباك

291,944

228,278

243,080

رسم السبيرتو

0

0

0

 13105رسم الترابة
رسم االستهالك الداخلي للسيارات

50,000

0

0

470,073

449,633

521,873

الباب الفصل البند

بيان اإليرادات

الفقرة

132
13201

133

رسوم داخلية اخرى على السلع ( منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات)

0

47,104

0

غرامات ( رسوم داخلية اخرى على السلع)

127

110

94

أرباح ادارات الحصر

87,695

120,858

105,759

ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك

87,659

120,537

105,422

غرامات (ارباح ادارات الحصر)

36

321

337

الرسوم على الخدمات

4,077

3,358

3,870

 13301ضريبة املالهي

464

412

453

 13302رسوم املراهنات

3,543

2,879

رسوم داخلية على ورق اللعب

0

0

0

غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

71

67

137

ضريبة على املبيعات

429

369

509

ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية

414

345

492

غرامات (ضريبة على املبيعات)

15

24

17

الضريبة على القيمة املضافة

3,563,509

3,233,902

3,441,037

3,547,233

3,216,739

3,421,717

16,276

17,163

19,320

538,362

410,543

446,986

 13901رسوم على السيارات

229,887

236,115

272,215

 13902مدفوعات الشركات ذات االمتياز

365

430

264

رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية

305,940

172,971

172,928

غرامات ( رسوم اخرى على السلع و الخدمات)

2,170

1,027

1,579

الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية
رسوم على االستيراد

781,649

706,328

867,793

781,649

706,328

867,793

781,649

706,328

867,793

13401

135
13501

الضريبة على القيمة املضافة

 13508غرامات ( الضريبة على القيمة املضافة)

رسوم اخرى على السلع والخدمات

139

13903

14
141

 14101رسوم الجمارك على االستيراد
14201

ضريبة املبيعات على السلع والبضائع

151

261

0
0

0

االيرادات الضريبية االخرى
رسوم الطابع املالي

886,407

468,110

523,703

 15101رسم طابع نقدي

690,204

316,864

362,558

 15102رسم طابع اميري

189,187

145,571

155,274

7,016

5,675

5,871

0

الرسم املقطوع
ضرائب غير مصنفة في حساب آخر

االيرادات غير الضريبية
26

0

886,407

 15901واردات التعمير

2

0

468,110

 15201الرسم ااملنهي املقطوع

159

0

523,703

غرامات (رسوم الطابع املالي)

152

0

رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية
 14901رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية

15

0

رسوم الجمارك على التصدير
 14201رسوم الجمارك على التصدير

149

محصل لغاية
31/12/2016

3,280

134

142

مشروع موازنة
2016

موازنة
2017

0

0

0

0

0

0

0

0

3,391,760 3,535,169

3,572,374

حاصالت ادارات ومؤسسات عامة /امالك الدولة

2,464,620

2,377,224

2,518,836

حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية

2,306,289

2,203,671

2,348,624

 26101ايرادات كازينو لبنان

121,029

100,642

116,594

 26102ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف

1,267

1,538

1,618

الباب الفصل البند

مشروع موازنة
2016

بيان اإليرادات

الفقرة
 26103ايرادات مرفأ بيروت

60,000

 26104ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

0

محصل لغاية
31/12/2016
135,514
0

موازنة
2017
211,000
0

 26105ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني

60,000

58,326

83,181

 26106ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية

2,063,659

1,907,223

1,936,010

ايرادات استيراحات

334

428

221

حاصالت من مؤسسات عامة مالية

62,979

61,043

61,143

62,979

61,043

61,143

88,089

104,063

103,059

85,915

100,858

101,529

262

 26201ايرادات مصرف لبنان ( أرباح وفروقات قطع)

حاصالت من أمالك الدولة الخاصة

263

 26301ايرادات مطار بيروت الدولي
حاصالت من بيع أصول ثابتة

0

0

0

حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى

2,174

3,205

1,530

حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية

0

0

0

حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية

0

0

0

حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة

7,262

8,447

6,010

 26901فوائد

5,177

7,197

4,940

 26902حاصالت االسهم الحكومية

2,085

1,250

1,070

الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات

829,041

778,371

865,464

رسوم ادارية

703,954

637,274

731,322

 27101رسوم كتاب العدل

64,012

37,118

39,792

 27102الرسوم القنصلية

4,344

10,603

10,147

 27103رسوم االمن العام

206,071

276,858

287,266

 27104رسوم السير

332,385

227,409

277,195

 27105الرسوم القضائية

32,584

28,282

31,684

 27106رسوم السوق

28,528

22,516

33,811

 27109غرامات (رسوم ادارية)

36,031

34,488

51,426

32,529

34,599

31,848

26309

264
26401

269

27
271

عائدات ادارية

272

 27201واردات دوائر الحجر الصحي

0

0

0

 27202رسوم املنائر

361

677

455

 27203رسوم التسجيل في املدارس الرسمية

3,069

1,008

3,251

13,968

18,161

12,621

 27205رسوم االمتحانات الرسمية

2,684

2,856

2,941

 27206رسوم املطارات

0

27204

رسوم الجامعة اللبنانية

 27207ايرادات رئاسة املوانئ

0

0

11,788

11,196

11,866

غرامات (عائدات ادارية)

17

0

10

رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى

297

286

296

رسوم امتحانات الكولوكيوم

344

415

409

مبيعات

3,322

3,204

3,416

حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية

3,321

3,204

3,416

حاصالت مبيعات املجلة القضائية

0

0

0

 27303ثمن لوحة عمومية

1

0

0

 27309مبيعات اخرى

0

0

0

72,044

86,267

77,151

58,002

65,281

63,659

221

214

87

9,576

0

3,428

4,880

273
27301

رسوم اجازات

274

 27401رسوم اجازات عمل
27403

رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية
رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة
غرامات (رسوم اجازات)

3,457

الباب الفصل البند

بيان اإليرادات

الفقرة
 27409رسوم اخرى على االجازات

279

27909

28
281

282

10,363

7,768

رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى

17,192

17,027

21,726

حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات

5

16

7

رسوم االحراج

5

4

18

غرامات ( رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

212

274

446

رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى

16,971

16,733

21,254

الغرامات واملصادرات

18,733

42,048

30,448

غرامات واحكام نقدية

18,379

37,902

30,158

18,296

37,873

30,138

غرامات واحكام نقدية اخرى

83

29

21

مصادرات

1

3,807

7

1

3,807

7

353

339

283

353

339

283

االيرادات غير الضريبية املختلفة

222,775

194,117

157,626

حسومات تقاعدية

144,804

148,763

155,547

144,804

148,763

155,547

 28201مصادرات

عقوبات

283

 28301عقوبات

29
291

 29101حسومات تقاعدية

293
294

مساهمة املوازنات امللحقة في نفقات املوازنة العامة

0

0

الهبات الجارية الداخلية

0

1,658

0

29401

هبات جارية من مؤسسات في الداخل

0

1,658

0

29402

هبات جارية من حكومات اجنبية

0

تبرعات وهبات لصالح الخزينة

0

0
0

الهبات الجارية الخارجية

0

41,407

0

29501

هبات جارية من حكومات اجنبية

0

937

0

29502

هبات جارية من منظمات دولية

0

37,307

0

29503

هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

0

3,163

0

29504

هبات جارية من افراد في الخارج

0

0

0

االيرادات غير الضريبية االستثنائية

77,971

2,289

2,080

ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء

1,710

786

869

1,261

1,503

1,211

295

299
29901

 29902استردادات
29903

3

محصل لغاية
31/12/2016
8,525

 28101غرامات سير
28109

مشروع موازنة
2016

موازنة
2017

ايرادات ناتجة عن تسويات االمالك البحرية

75,000

0

زيادة عامل االستثمار من الفنادق

0

0

مجموع ايرادات املوازنة

16,416,072 13,989,252 16,185,038

ايرادات خزينة مختلفة

665,337

969,868

964,227

ايردات الخزينة

665,337

969,868

964,227
0
0
0
0

الذمم
البلديات
الودائع
حسابات الغير االخرى

املجموع العام:

17,380,298 14,959,120 16,850,375

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى
 2017موازنة
)بماليين الليرات(

شــرح

الرمز

قيمـة

1

االيرادات الضريبية

12,843,698

2

االيرادات غير الضريبية

3,572,374

مقارنة االيرادات والحاصالت األخرى
 2017موازنة
)بماليين الليرات(
الرمز

بيان اإليرادات

مشروع موازنة
2016

موازنة
2017

5

القروض الداخلية

6,398,383

7,139,976

56

القروض الداخلية

6,398,383

7,139,976

561

القروض الداخلية

6,398,383

7,139,976

56101

القروض الداخلية

6,398,383

7,139,976

القروض الخارجية

350,000

350,000

ديون خارجية

350,000

350,000

57

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة الجمهورية
الباب 1 :
رئاسة الجمهورية
الفصل 1 :
الوظيفة  111 :رئاسة الجمهورية
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 111

النفقات المقدرة لعام 2017
3,960,400
5,356,000
2,787,000
150,000
2,485,000
14,738,400

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة الجمهورية
1
رئاسة الجمهورية
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
28,000
مجموع الوظيفة رقم 28,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

14,766,400

مجموع الباب رقم 1

14,766,400

الجزء االول
الجزء 1 :
مجلس النواب
الباب 2 :
مجلس النواب
الفصل 1 :
الوظيفة  113 :مجلس النواب
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 113

النفقات المقدرة لعام 2017
4,666,000
3,215,000
37,394,000
650,000
3,669,000
49,594,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
مجلس النواب
2
مجلس النواب
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,050,000
مجموع الوظيفة رقم 1,050,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
مجلس النواب
2
مجلس النواب
1
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
16,776,000
مجموع الوظيفة رقم 16,776,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

67,420,000

مجموع الباب رقم 2

67,420,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 :
الوظيفة  112 :رئاسة مجلس الوزراء
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 112

النفقات المقدرة لعام 2017
2,887,542
4,705,000
6,090,000
3,298,205
1,018,000
17,998,747

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
1,025,000
1,025,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
رئاسة مجلس الوزراء
1
 1024تقديمات أخرى للشيخوخة

البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
50,000
مجموع الوظيفة رقم 50,000 1024

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
رئاسة مجلس الوزراء
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
110,000
مجموع الوظيفة رقم 110,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
رئاسة مجلس الوزراء
1
 1045حماية حقوق المرأة

البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,005,142
مجموع الوظيفة رقم 1,005,142 1045

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
رئاسة مجلس الوزراء
1
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 14التحويالت
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
200,000
5,272,000
مجموع الوظيفة رقم 5,472,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

25,660,889

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
ديوان المحاسبة
الفصل 2 :
الوظيفة  115 :ديوان المحاسبة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 115

النفقات المقدرة لعام 2017
268,400
1,449,500
5,805,000
12,000
72,000
7,606,900

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
ديوان المحاسبة
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
75,000
مجموع الوظيفة رقم 75,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

7,681,900

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
مجلس الخدمة المدنية
الفصل 3 :
الوظيفة  141 :وظيفة عامة
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 141

النفقات المقدرة لعام 2017
259,400
764,050
4,415,000
226,000
5,664,450

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
مجلس الخدمة المدنية
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
53,000
مجموع الوظيفة رقم 53,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

5,717,450

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
التفتيش المركزي
الفصل 4 :
الوظيفة  142 :مراقبة إدارية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 142

النفقات المقدرة لعام 2017
232,100
1,364,000
7,498,000
964,000
10,058,100

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
التفتيش المركزي
4
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
134,300
مجموع الوظيفة رقم 134,300 1041
مجموع الفصل رقم 4

10,192,400

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
دوائر االفتاء
الفصل 5 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
213,200
218,000
1,229,900
8,000
28,000
1,697,100

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
دوائر االفتاء
5
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
93,000
مجموع الوظيفة رقم 93,000 1041
مجموع الفصل رقم 5

1,790,100

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المحاكم الشرعية السنية
الفصل 6 :
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 337

النفقات المقدرة لعام 2017
240,000
603,000
4,154,537
55,000
5,052,537

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
المحاكم الشرعية السنية
6
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
310,000
مجموع الوظيفة رقم 310,000 1041
مجموع الفصل رقم 6

5,362,537

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المجلس االسالمي الشيعي االعلى
الفصل 7 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
225,200
159,000
755,000
21,000
1,160,200

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
المجلس االسالمي الشيعي االعلى
7
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
59,000
مجموع الوظيفة رقم 59,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
المجلس االسالمي الشيعي االعلى
7
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000 1091
مجموع الفصل رقم 7

1,224,200

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
االفتاء الجعفري
الفصل 8 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
58,800
79,500
1,406,000
10,000
1,554,300

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
االفتاء الجعفري
8
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
95,000
مجموع الوظيفة رقم 95,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
االفتاء الجعفري
8
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
4,000
مجموع الوظيفة رقم 4,000 1091
مجموع الفصل رقم 8

1,653,300

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المحاكم الشرعية الجعفرية
الفصل 9 :
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 337

النفقات المقدرة لعام 2017
285,600
938,000
4,860,000
76,000
6,159,600

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
رئاسة مجلس الوزراء
3
المحاكم الشرعية الجعفرية
9
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
267,000
مجموع الوظيفة رقم 267,000 1041
مجموع الفصل رقم 9

6,426,600

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  10 :مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
76,562
40,500
309,000
12,000
11,000
449,062

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  10 :مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
16,000
مجموع الوظيفة رقم 16,000 1041
مجموع الفصل رقم 10

465,062

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  11 :المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 337

النفقات المقدرة لعام 2017
69,732
240,200
2,007,000
35,000
2,351,932

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  11 :المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
78,000
مجموع الوظيفة رقم 78,000 1041
مجموع الفصل رقم 11

2,429,932

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  12 :المجلس االسالمي العلوي
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
25,887
59,700
773,800
8,000
867,387

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  12 :المجلس االسالمي العلوي
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
73,000
مجموع الوظيفة رقم 73,000 1041
مجموع الفصل رقم 12

940,387

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  13 :الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة  142 :مراقبة إدارية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 142

النفقات المقدرة لعام 2017
56,200
66,800
672,000
53,000
848,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  13 :الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000
مجموع الوظيفة رقم 10,000 1041
مجموع الفصل رقم 13

858,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  14 :ادارة االحصاء المركزي
الوظيفة  122 :تخطيط واحصاء
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 122

النفقات المقدرة لعام 2017
115,200
1,434,000
2,371,000
180,000
4,100,200

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  14 :ادارة االحصاء المركزي
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
40,000
مجموع الوظيفة رقم 40,000 1041
مجموع الفصل رقم 14

4,140,200

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  15 :االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع
الوظيفة  250 :الدفاع (غير مصنفة(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
 12خدمات استهالكية
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 250

النفقات المقدرة لعام 2017
34,000
33,000
10,000
77,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  15 :االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
3,600
مجموع الوظيفة رقم 3,600 1091
مجموع الفصل رقم 15

80,600

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 360

النفقات المقدرة لعام 2017
13,022,600
1,432,000
49,330,000
4,898,000
68,682,600

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  731 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 731

النفقات المقدرة لعام 2017
30,000
30,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  952 :دورات تدريبية في الخارج
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
مجموع الوظيفة رقم 952

النفقات المقدرة لعام 2017
1,450,000
1,450,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  1011 :المرض
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
6,200,000
مجموع الوظيفة رقم 6,200,000 1011

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  1031 :تقديمات للناجين (في حال الوفاة(
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
120,000
مجموع الوظيفة رقم 120,000 1031

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,690,000
مجموع الوظيفة رقم 1,690,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
10,110,000
مجموع الوظيفة رقم 10,110,000 1091
مجموع الفصل رقم 16

88,282,600

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  17 :المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
56,000
267,000
1,105,000
18,000
1,446,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  17 :المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
45,000
مجموع الوظيفة رقم 45,000 1041
مجموع الفصل رقم 17

1,491,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  18 :نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
الوظيفة  160 :بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 160

النفقات المقدرة لعام 2017
312,800
1,111,000
1,821,000
88,000
3,332,800

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  18 :نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
الوظيفة  511 :ادارة ,استثمار ,معالجة وتلف
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 511

النفقات المقدرة لعام 2017
22,511,617
22,511,617

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  18 :نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
25,000
مجموع الوظيفة رقم 25,000 1041
مجموع الفصل رقم 18

25,869,417

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  200 :الصندوق المركزي للمهجرين  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  1072 :المهجرين
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
6,600,000
مجموع الوظيفة رقم 6,600,000 1072
مجموع الفصل رقم 200

6,600,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  201 :مجلس الجنوب  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  1071 :حماية اجتماعية
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
9,150,000
مجموع الوظيفة رقم 9,150,000 1071
مجموع الفصل رقم 201

9,150,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  202 :مجلس اإلنماء و اإلعمار  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  4751 :ادارة وتنمية المشاريع
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
38,000,000
مجموع الوظيفة رقم 38,000,000 4751
مجموع الفصل رقم 202

38,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  203 :المجلس االقتصادي و االجتماعي  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

مجموع الفصل رقم 203

النفقات المقدرة لعام 2017
2,000,000
2,000,000
2,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  204 :المجلس الوطني للبحوث العلمية  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  150 :بحوث اساسية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 150

مجموع الفصل رقم 204

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000,000
10,000,000
10,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  205 :مؤسسة اليسار  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

مجموع الفصل رقم 205

النفقات المقدرة لعام 2017
3,410,000
3,410,000
3,410,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  207 :المجلس األعلى للخصخصة  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

مجموع الوظيفة رقم 121

النفقات المقدرة لعام 2017
1,000,000
1,000,000

بيان التبويب

مجموع الفصل رقم 207

1,000,000

 14التحويالت

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  208 :مؤسسة المحفوظات الوطنية  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  144 :المحفوظات الوطنية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 144

مجموع الفصل رقم 208

النفقات المقدرة لعام 2017
2,200,000
2,200,000
2,200,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  209 :المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

مجموع الفصل رقم 209

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
7,500,000
7,500,000
7,500,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  210 :الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

مجموع الفصل رقم 210

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,056,000
1,056,000
1,056,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  211 :الهيئة العليا لإلغاثة  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,502,000
مجموع الوظيفة رقم 1,502,000 1091
مجموع الفصل رقم 211

1,502,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  212 :تعاونية موظفي الدولة  -مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
318,000,000
مجموع الوظيفة رقم 318,000,000 1091
مجموع الفصل رقم 212

318,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  213 :المعهد الوطني لإلدارة  -مجلس الخدمة المدنية
الوظيفة  141 :وظيفة عامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 141

مجموع الفصل رقم 213

النفقات المقدرة لعام 2017
3,700,000
3,700,000
3,700,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  238 :المجلس الوطني للسالمة المرورية  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  321 :الحماية المدنية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 321

مجموع الفصل رقم 238

النفقات المقدرة لعام 2017
2,000,000
2,000,000
2,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  239 :المؤسسة العامة لالسواق االستهالكية  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

النفقات المقدرة لعام 2017
871,000
871,000

مجموع الفصل رقم 239

871,000

مجموع الباب رقم 3

597,255,574

الجزء االول
الجزء 1 :
المجلس الدستوري
الباب 4 :
المجلس الدستوري
الفصل 1 :
الوظيفة  114 :المجلس الدستوري
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 114

النفقات المقدرة لعام 2017
75,740
71,500
1,595,200
15,000
78,000
1,835,440

مجموع الفصل رقم 1

1,835,440

مجموع الباب رقم 4

1,835,440

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة العدل
الباب 5 :
االدارة المركزية
الفصل 1 :
الوظيفة  330 :العدل
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 330

النفقات المقدرة لعام 2017
920,000
805,000
8,385,726
57,075
185,000
10,352,801

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة العدل
الباب 5 :
االدارة المركزية
الفصل 1 :
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 337

النفقات المقدرة لعام 2017
4,100,000
4,100,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة العدل
5
االدارة المركزية
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
275,000
مجموع الوظيفة رقم 275,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة العدل
5
االدارة المركزية
1
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 14التحويالت
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
700,000
13,100,000
مجموع الوظيفة رقم 13,800,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

28,527,801

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة العدل
الباب 5 :
المحاكم العدلية
الفصل 2 :
الوظيفة  335 :المحاكم االدارية والمدنية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 335

النفقات المقدرة لعام 2017
2,060,000
4,683,000
60,712,036
43,000
67,498,036

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة العدل
5
المحاكم العدلية
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
2,087,000
مجموع الوظيفة رقم 2,087,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

69,585,036

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة العدل
الباب 5 :
مجلس شورى الدولة
الفصل 3 :
الوظيفة  332 :مجلس شورى الدولة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 332

النفقات المقدرة لعام 2017
413,600
1,304,000
4,800,000
3,000
97,000
6,617,600

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة العدل
5
مجلس شورى الدولة
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
70,000
مجموع الوظيفة رقم 70,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

6,687,600

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة العدل
الباب 5 :
محكمة التمييز
الفصل 4 :
الوظيفة  335 :المحاكم االدارية والمدنية
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 335

النفقات المقدرة لعام 2017
35,200
68,000
228,000
20,000
5,000
356,200

مجموع الفصل رقم 4

356,200

مجموع الباب رقم 5

105,156,637

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
االدارة المركزية
الفصل 1 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 130

النفقات المقدرة لعام 2017
768,600
17,905,000
4,497,500
8,550,000
15,100,000
46,821,100

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الخارجية و المغتربين
6
االدارة المركزية
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
100,000
مجموع الوظيفة رقم 100,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

46,921,100

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
البعثات في الخارج
الفصل 2 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 130

النفقات المقدرة لعام 2017
5,502,713
31,400,000
78,000,000
2,500,000
117,402,713

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الخارجية و المغتربين
6
البعثات في الخارج
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,300,000
مجموع الوظيفة رقم 1,300,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

118,702,713

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
المديرية العامة للمغتربين
الفصل 3 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 130

النفقات المقدرة لعام 2017
72,000
732,000
814,000
40,000
1,658,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الخارجية و المغتربين
6
المديرية العامة للمغتربين
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
31,000
مجموع الوظيفة رقم 31,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

1,689,000

مجموع الباب رقم 6

167,312,813

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  310 :خدمات الشرطة
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 310

النفقات المقدرة لعام 2017
1,039,280
929,400
646,500
614,000
3,229,180

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
المديرية االدارية المشتركة
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
19,000
مجموع الوظيفة رقم 19,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

3,248,180

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين(
الفصل 2 :
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 360

النفقات المقدرة لعام 2017
58,800
356,800
2,036,000
4,534,000
6,985,600

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين(
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
162,000
مجموع الوظيفة رقم 162,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

7,147,600

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  312 :تشغيل خدمات الشرطة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 312

النفقات المقدرة لعام 2017
120,873,640
5,384,000
640,302,500
650,000
16,100,000
783,310,140

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  341 :ادارة تأديبية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
 12خدمات استهالكية
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 341

النفقات المقدرة لعام 2017
13,360,000
150,000
100,000
13,610,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  731 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 731

النفقات المقدرة لعام 2017
5,750,000
5,750,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  952 :دورات تدريبية في الخارج
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
مجموع الوظيفة رقم 952

النفقات المقدرة لعام 2017
9,000,000
9,000,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
قوى األمن الداخلي و السجون
3
 1011المرض

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
109,000,000
مجموع الوظيفة رقم 109,000,000 1011

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
قوى األمن الداخلي و السجون
3
 1031تقديمات للناجين (في حال الوفاة(

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
2,500,000
مجموع الوظيفة رقم 2,500,000 1031

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
قوى األمن الداخلي و السجون
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
31,250,000
مجموع الوظيفة رقم 31,250,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
قوى األمن الداخلي و السجون
3
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
107,920,000
مجموع الوظيفة رقم 107,920,000 1091
مجموع الفصل رقم 3

1,062,340,140

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
األمن العام
الفصل 4 :
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 360

النفقات المقدرة لعام 2017
25,220,000
5,300,000
161,577,000
10,175,000
202,272,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
األمن العام
الفصل 4 :
الوظيفة  731 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 731

النفقات المقدرة لعام 2017
300,000
300,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
األمن العام
الفصل 4 :
الوظيفة  952 :دورات تدريبية في الخارج
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
مجموع الوظيفة رقم 952

النفقات المقدرة لعام 2017
1,500,000
1,500,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
األمن العام
4
 1011المرض

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
18,700,000
مجموع الوظيفة رقم 18,700,000 1011

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
األمن العام
4
 1031تقديمات للناجين (في حال الوفاة(

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
275,000
مجموع الوظيفة رقم 275,000 1031

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
األمن العام
4
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
4,635,000
مجموع الوظيفة رقم 4,635,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
األمن العام
4
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
29,150,000
مجموع الوظيفة رقم 29,150,000 1091
مجموع الفصل رقم 4

256,832,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية العامة لألحوال الشخصية
الفصل 5 :
الوظيفة  172 :األحوال الشخصية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 172

النفقات المقدرة لعام 2017
247,600
3,641,500
6,815,000
86,000
10,790,100

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
المديرية العامة لألحوال الشخصية
5
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
375,000
مجموع الوظيفة رقم 375,000 1041
مجموع الفصل رقم 5

11,165,100

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية العامة للدفاع المدني
الفصل 6 :
الوظيفة  321 :الحماية المدنية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 321

مجموع الفصل رقم 6

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000,000
10,000,000
10,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية
الفصل 7 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
77,800
30,000
1,282,000
14,000
1,403,800

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية
7
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
33,000
مجموع الوظيفة رقم 33,000 1041
مجموع الفصل رقم 7

1,436,800

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
محافظة بيروت
الفصل 8 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
14,000
14,500
148,500
5,500
182,500

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
محافظة بيروت
8
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000 1041
مجموع الفصل رقم 8

187,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
محافظة جبل لبنان
الفصل 9 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
93,920
510,214
827,000
13,500
1,444,634

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة الداخلية و البلديات
7
محافظة جبل لبنان
9
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
37,000
مجموع الوظيفة رقم 37,000 1041
مجموع الفصل رقم 9

1,481,634

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  10 :محافظة الشمال
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
199,200
632,000
690,300
41,000
1,562,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  10 :محافظة الشمال
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
15,400
مجموع الوظيفة رقم 15,400 1041
مجموع الفصل رقم 10

1,577,900

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  11 :محافظة البقاع
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
96,200
256,500
526,000
7,000
885,700

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  11 :محافظة البقاع
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
16,000
مجموع الوظيفة رقم 16,000 1041
مجموع الفصل رقم 11

901,700

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  12 :محافظة الجنوب
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
300,000
548,204
625,320
17,000
1,490,524

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  12 :محافظة الجنوب
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
24,000
مجموع الوظيفة رقم 24,000 1041
مجموع الفصل رقم 12

1,514,524

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  13 :محافظة النبطية
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
113,000
336,500
472,000
11,000
932,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  13 :محافظة النبطية
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
22,000
مجموع الوظيفة رقم 22,000 1041
مجموع الفصل رقم 13

954,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  14 :محافظة بعلبك الهرمل
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
72,000
119,500
338,500
8,500
538,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  14 :محافظة بعلبك الهرمل
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
12,000
مجموع الوظيفة رقم 12,000 1041
مجموع الفصل رقم 14

550,500

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  15 :محافظة عكار
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
70,240
122,000
169,500
16,000
377,740

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  15 :محافظة عكار
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
6,100
مجموع الوظيفة رقم 6,100 1041
مجموع الفصل رقم 15

383,840

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  214 :هيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات  -المديرية اإلدارية المشتركة
الوظيفة  321 :الحماية المدنية
البند

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 321

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
43,852,681
43,852,681

مجموع الفصل رقم 214

43,852,681

مجموع الباب رقم 7

1,403,574,599

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
مديرية الماليه العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

النفقات المقدرة لعام 2017
200,000,000
200,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
مديرية الماليه العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند
11
12
13
14
16
17

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
النفقات المالية
مجموع الوظيفة رقم 123

النفقات المقدرة لعام 2017
5,216,140
29,438,500
50,995,500
34,470,000
5,964,200
52,000,000
178,084,340

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
مديرية الماليه العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  490 :شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 490

النفقات المقدرة لعام 2017
2,135,000
2,135,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
مديرية الماليه العامة
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,100,000
مجموع الوظيفة رقم 1,100,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

381,319,340

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
ادارة الجمارك
الفصل 3 :
الوظيفة  125 :الشؤون الجمركية
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 125

النفقات المقدرة لعام 2017
5,416,223
2,660,000
50,626,000
120,000
186,000
59,008,223

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
ادارة الجمارك
3
 1011المرض

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
5,700,000
مجموع الوظيفة رقم 5,700,000 1011

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
ادارة الجمارك
3
 1031تقديمات للناجين (في حال الوفاة(

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
150,000
مجموع الوظيفة رقم 150,000 1031

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
ادارة الجمارك
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
2,735,000
مجموع الوظيفة رقم 2,735,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
ادارة الجمارك
3
 1091حماية اجتماعية غير مصنفة

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
11,170,000
مجموع الوظيفة رقم 11,170,000 1091
مجموع الفصل رقم 3

78,763,223

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
المديرية العامة للشوؤن العقارية
الفصل 4 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 123

النفقات المقدرة لعام 2017
1,234,400
9,347,000
6,397,000
2,000
23,000
17,003,400

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة المالية
8
المديرية العامة للشوؤن العقارية
4
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
241,000
مجموع الوظيفة رقم 241,000 1041
مجموع الفصل رقم 4

17,244,400

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  215 :معهد باسل فليحان المالي و االقتصادي  -مديرية المالية العامة
الوظيفة  951 :برامج تعليمية للراشدين
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 951

مجموع الفصل رقم 215

النفقات المقدرة لعام 2017
2,300,001
2,300,001
2,300,001

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  216 :مؤسسة ضمان االستثمارات  -مديرية المالية العامة
الوظيفة  490 :شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 490

النفقات المقدرة لعام 2017
300,000
300,000

مجموع الفصل رقم 216

300,000

مجموع الباب رقم 8

479,926,964

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  450 :النقل
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 450

النفقات المقدرة لعام 2017
136,320
121,000
1,554,500
19,700
1,831,520

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية االدارية المشتركة
1
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
92,000
مجموع الوظيفة رقم 92,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

1,923,520

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية
2
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
290,000
مجموع الوظيفة رقم 290,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية
2
 4512أشغال الطرق

البند
11
12
13
16

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
2,549,800
781,000
8,450,000
775,000
مجموع الوظيفة رقم 12,555,800 4512
مجموع الفصل رقم 2

12,845,800

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
المديرية العامة للتنظيم المدني
الفصل 3 :
الوظيفة  661 :االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 661

النفقات المقدرة لعام 2017
293,600
693,600
6,984,024
5,000
570,000
8,546,224

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للتنظيم المدني
3
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
210,000
مجموع الوظيفة رقم 210,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

8,756,224

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطيران المدني
4
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
238,000
مجموع الوظيفة رقم 238,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطيران المدني
4
 4541الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند
11
12
13
14
16

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
7,672,800
140,000
9,211,000
350,000
238,000
مجموع الوظيفة رقم 17,611,800 4541
مجموع الفصل رقم 4

17,849,800

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للنقل البري و البحري
5
 1041تقديمات عائلية

البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
33,000
مجموع الوظيفة رقم 33,000 1041

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء االول
1
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للنقل البري و البحري
5
 4521الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

البند
11
12
13
14
16

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
408,420
1,625,000
995,000
35,000
60,000
مجموع الوظيفة رقم 3,123,420 4521
مجموع الفصل رقم 5

3,156,420

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  217 :مركز سالمة الطيران  -المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة  4541 :الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
300,000
مجموع الوظيفة رقم 300,000 4541
مجموع الفصل رقم 217

300,000

الجزء االول
الجزء 1 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  218 :مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك  -المديرية العامة للنقل البري و البحري
الوظيفة  4531 :الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
13,000,000
مجموع الوظيفة رقم 13,000,000 4531
مجموع الفصل رقم 218

13,000,000

مجموع الباب رقم 9

57,831,764

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية
الفصل 1 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
92,800
268,000
139,500
75,000
575,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية
الفصل 1 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
35,000
مجموع الوظيفة رقم 35,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

610,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
341,312,000
20,585,000
1,490,555,000
45,000
18,880,000
1,871,377,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  731 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 731

النفقات المقدرة لعام 2017
50,000
50,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  952 :دورات تدريبية في الخارج
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
مجموع الوظيفة رقم 952

النفقات المقدرة لعام 2017
19,000,000
19,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  1011 :المرض
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
204,000,000
مجموع الوظيفة رقم 204,000,000 1011

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  1024 :تقديمات أخرى للشيخوخة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
100,000
مجموع الوظيفة رقم 100,000 1024

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  1031 :تقديمات للناجين (في حال الوفاة(
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
5,800,000
مجموع الوظيفة رقم 5,800,000 1031

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
66,300,000
مجموع الوظيفة رقم 66,300,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
193,275,000
مجموع الوظيفة رقم 193,275,000 1091
مجموع الفصل رقم 2

2,359,902,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية
الفصل 3 :
الوظيفة  336 :المحاكم الخاصة
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 336

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
122,600
25,000
31,000
15,000
193,600
193,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة
الفصل 4 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
267,200
348,000
12,341,000
190,000
13,146,200

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة
الفصل 4 :
الوظيفة  1031 :تقديمات للناجين (في حال الوفاة(
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
65,000
مجموع الوظيفة رقم 65,000 1031

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة
الفصل 4 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
600,000
مجموع الوظيفة رقم 600,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة
الفصل 4 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
4,000,000
مجموع الوظيفة رقم 4,000,000 1091
مجموع الفصل رقم 4

17,811,200

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة
الفصل 5 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
 12خدمات استهالكية
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
130,320
85,500
11,000
226,820

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة
الفصل 5 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
6,000
مجموع الوظيفة رقم 6,000 1091
مجموع الفصل رقم 5

232,820

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري
الفصل 6 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
 12خدمات استهالكية
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
10,800
12,000
4,500
27,300

مجموع الفصل رقم 6

27,300

مجموع الباب رقم 10

2,378,777,220

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 981

النفقات المقدرة لعام 2017
86,800
354,000
754,500
50,000
1,245,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
22,000
مجموع الوظيفة رقم 22,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

1,267,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية
الفصل 2 :
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 981

النفقات المقدرة لعام 2017
632,800
1,260,000
46,060,000
4,140,000
220,000
52,312,800

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
595,000
مجموع الوظيفة رقم 595,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

52,907,800

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم االساسي
الفصل 3 :
الوظيفة  912 :التعليم األساسي
البند
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 912

النفقات المقدرة لعام 2017
19,000,000
562,250,000
115,000,000
75,000
696,325,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم االساسي
الفصل 3 :
الوظيفة  961 :بدل نقل التالمذة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 961

النفقات المقدرة لعام 2017
75,000
75,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم االساسي
الفصل 3 :
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 981

النفقات المقدرة لعام 2017
45,850,000
45,850,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم االساسي
الفصل 3 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000,000
مجموع الوظيفة رقم 10,000,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

752,250,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الفصل 4 :
الوظيفة  922 :التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 922

النفقات المقدرة لعام 2017
80,000
10,000,000
257,450,000
30,000
267,560,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الفصل 4 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
6,000,000
مجموع الوظيفة رقم 6,000,000 1041
مجموع الفصل رقم 4

273,560,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي
الفصل 5 :
الوظيفة  941 :التعليم الجامعي
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 941

النفقات المقدرة لعام 2017
29,600
53,000
1,015,000
150,000
60,000
1,307,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي
الفصل 5 :
الوظيفة  971 :بحوث وتنمية في مجال التعليم
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 971

النفقات المقدرة لعام 2017
315,000
315,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي
الفصل 5 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
22,000
مجموع الوظيفة رقم 22,000 1041
مجموع الفصل رقم 5

1,644,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الفصل 6 :
الوظيفة  923 :التعليم الثانوي المهني والتقني
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 923

النفقات المقدرة لعام 2017
2,260,436
163,000
168,431,000
7,234,000
165,000
178,253,436

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الفصل 6 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,730,000
مجموع الوظيفة رقم 1,730,000 1041
مجموع الفصل رقم 6

179,983,436

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  219 :المركز التربوي للبحوث و اإلنماء  -المديرية اإلدارية المشتركة
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 981

مجموع الفصل رقم 219

النفقات المقدرة لعام 2017
25,000,000
25,000,000
25,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  220 :الجامعة اللبنانية  -المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة  941 :التعليم الجامعي
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 941

مجموع الفصل رقم 220

النفقات المقدرة لعام 2017
348,836,880
348,836,880
348,836,880

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  221 :صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين  -المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
35,500,000
مجموع الوظيفة رقم 35,500,000 1091
مجموع الفصل رقم 221

35,500,000

مجموع الباب رقم 11

1,670,950,016

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  732 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء الخاص
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 732

النفقات المقدرة لعام 2017
465,000,000
465,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  733 :خدمات االستشفاء المتخصصة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 733

النفقات المقدرة لعام 2017
1,575,000
1,575,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  734 :المستوصفات واالمومة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 734

النفقات المقدرة لعام 2017
10,500,000
2,750,000
13,250,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  741 :الوقاية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 741

النفقات المقدرة لعام 2017
7,346
2,450,000
2,457,346

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  742 :كشف االمراض (الفحوصات(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 742

النفقات المقدرة لعام 2017
450,000
450,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  744 :مراقبة وجمع البيانات الوبائية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 744

النفقات المقدرة لعام 2017
137,800
137,800

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  745 :خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 745

النفقات المقدرة لعام 2017
17,657,829
550,000
18,207,829

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  750 :بحوث وتنمية في حقل الصحة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 750

النفقات المقدرة لعام 2017
1,125,300
1,125,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  760 :الصحة غير المصنفة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 760

النفقات المقدرة لعام 2017
147,672,800
2,184,000
27,139,500
24,000
370,000
177,390,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  932 :التعليم بعد الثانوي المهني والتقني
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 932

النفقات المقدرة لعام 2017
700,000
700,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1011 :المرض
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
7,950,000
مجموع الوظيفة رقم 7,950,000 1011

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1012 :العجز
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,545,000
مجموع الوظيفة رقم 1,545,000 1012

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1022 :تقديمات الشيخوخة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
125,000
مجموع الوظيفة رقم 125,000 1022

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
1,025,000
مجموع الوظيفة رقم 1,025,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1043 :روضة االطفال
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
12,000
مجموع الوظيفة رقم 12,000 1043

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1044 :دور االيتام وغيرها من المساعدات
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
220,000
مجموع الوظيفة رقم 220,000 1044

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1045 :حماية حقوق المرأة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
500,000
مجموع الوظيفة رقم 500,000 1045

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1046 :مساعدات لالطفال والشباب
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
223,000
مجموع الوظيفة رقم 223,000 1046

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1071 :حماية اجتماعية
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
793,000
مجموع الوظيفة رقم 793,000 1071

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
895,000
مجموع الوظيفة رقم 895,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

693,581,575

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  725 :المختبرات
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 725

النفقات المقدرة لعام 2017
405,200
138,000
424,000
13,000
980,200

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
19,000
مجموع الوظيفة رقم 19,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

999,200

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
الفصل  222 :المستشفيات الحكومية  -مديرية الصحة العامة
الوظيفة  731 :الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 731

النفقات المقدرة لعام 2017
12,000,000
12,000,000

مجموع الفصل رقم 222

12,000,000

مجموع الباب رقم 12

706,580,775

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة
الفصل 1 :
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 121

النفقات المقدرة لعام 2017
1,350,000
1,350,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة
الفصل 1 :
الوظيفة  411 :االقتصاد العام
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 411

النفقات المقدرة لعام 2017
574,800
3,100,000
6,717,500
75,000
325,000
10,792,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
120,000
مجموع الوظيفة رقم 120,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة
الفصل 1 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
16,664,000
مجموع الوظيفة رقم 16,664,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

28,926,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
الفصل  223 :معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس -االقتصاد و التجارة
الوظيفة  490 :شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 490

النفقات المقدرة لعام 2017
400,000
400,000

مجموع الفصل رقم 223

400,000

مجموع الباب رقم 13

29,326,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  421 :الشؤون والخدمات الزراعية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 421

النفقات المقدرة لعام 2017
1,220,630
2,263,100
18,288,260
1,650,000
23,421,990

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
825,000
مجموع الوظيفة رقم 825,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

24,246,990

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  423 :الصيد البري والبحري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
مجموع الوظيفة رقم 423

النفقات المقدرة لعام 2017
560,000
560,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  4212 :تنمية القطاع الزراعي
البند
 11مواد استهالكية
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
9,788,000
1,905,000
مجموع الوظيفة رقم 11,693,000 4212

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  4214 :تربية المواشي والدواجن
البند
 11مواد استهالكية
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
3,870,000
175,000
مجموع الوظيفة رقم 4,045,000 4214

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  4221 :ادارة وتنمية قطاع االحراج
البند
 12خدمات استهالكية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
13,000
مجموع الوظيفة رقم 13,000 4221

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  4232 :ادارة وتنمية قطاع الصيد البري
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
20,000
مجموع الوظيفة رقم 20,000 4232
مجموع الفصل رقم 2

16,331,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات
الفصل 3 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
52,000
مجموع الوظيفة رقم 52,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات
الفصل 3 :
الوظيفة  4212 :تنمية القطاع الزراعي
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

النفقات المقدرة لعام 2017
150,600
477,000
1,375,000
1,250,000
561,000
مجموع الوظيفة رقم 3,813,600 4212
مجموع الفصل رقم 3

3,865,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الفصل  224 :المشروع األخضر  -الدوائر اإلدارية والفنية
الوظيفة  4212 :تنمية القطاع الزراعي
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
2,404,000
مجموع الوظيفة رقم 2,404,000 4212
مجموع الفصل رقم 224

2,404,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الفصل  225 :مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  -الدوائر اإلدارية والفنية
الوظيفة  482 :بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 482

النفقات المقدرة لعام 2017
16,000,000
16,000,000

مجموع الفصل رقم 225

16,000,000

مجموع الباب رقم 14

62,847,590

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  15 :وزارة االتصاالت
البريد
الفصل 1 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
159,200
352,000
6,178,500
100,000
39,000
6,828,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  15 :وزارة االتصاالت
البريد
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
229,000
مجموع الوظيفة رقم 229,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

7,057,700

مجموع الباب رقم 15

7,057,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
العمل
الفصل 1 :
الوظيفة  412 :العمالة
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 412

النفقات المقدرة لعام 2017
477,200
1,815,000
4,974,500
310,000
265,000
7,841,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
العمل
الفصل 1 :
الوظيفة  821 :النقابات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 821

النفقات المقدرة لعام 2017
525,000
525,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
العمل
الفصل 1 :
الوظيفة  951 :برامج تعليمية للراشدين
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 951

النفقات المقدرة لعام 2017
800,000
800,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
العمل
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
190,000
مجموع الوظيفة رقم 190,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

9,356,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
الفصل  226 :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -العمل
الوظيفة  1011 :المرض
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
369,604,000
مجموع الوظيفة رقم 369,604,000 1011

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
الفصل  226 :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -العمل
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
34,191,000
مجموع الوظيفة رقم 34,191,000 1091
مجموع الفصل رقم 226

403,795,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  16 :وزارة العمل
الفصل  227 :المؤسسة الوطنية لالستخدام  -العمل
الوظيفة  412 :العمالة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 412

النفقات المقدرة لعام 2017
2,700,000
2,700,000

مجموع الفصل رقم 227

2,700,000

مجموع الباب رقم 16

415,851,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
االعالم
الفصل 1 :
الوظيفة  851 :االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 851

النفقات المقدرة لعام 2017
1,068,900
2,121,000
7,928,500
1,035,000
570,000
12,723,400

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
االعالم
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
325,000
مجموع الوظيفة رقم 325,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

13,048,400

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
مديرية االذاعة
الفصل 2 :
الوظيفة  841 :اللوازم ,االدارة والتنظيم
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 841

النفقات المقدرة لعام 2017
65,000
65,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
مديرية االذاعة
الفصل 2 :
الوظيفة  852 :تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 852

النفقات المقدرة لعام 2017
846,000
1,378,000
3,769,000
150,000
61,000
6,204,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
مديرية االذاعة
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
172,000
مجموع الوظيفة رقم 172,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

6,441,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
الفصل  229 :تلفزيون لبنان  -االعالم
الوظيفة  853 :تمويل الخدمات
البند

بآالف الليرات

مجموع الوظيفة رقم 853

النفقات المقدرة لعام 2017
20,000,000
20,000,000

بيان التبويب

مجموع الفصل رقم 229

20,000,000

 14التحويالت

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  17 :وزارة االعالم
الفصل  230 :المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع  -االعالم
الوظيفة  851 :االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 851

النفقات المقدرة لعام 2017
2,000,000
2,000,000

مجموع الفصل رقم 230

2,000,000

مجموع الباب رقم 17

41,489,400

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  430 :الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 430

النفقات المقدرة لعام 2017
782,800
435,000
3,109,500
22,000
307,000
4,656,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
120,000
مجموع الوظيفة رقم 120,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

4,776,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار
الفصل 3 :
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 631

النفقات المقدرة لعام 2017
264,800
173,500
1,889,000
6,015,000
162,000
8,504,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار
الفصل 3 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
61,000
مجموع الوظيفة رقم 61,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار
الفصل 3 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
4,500
مجموع الوظيفة رقم 4,500 1091

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار
الفصل 3 :
الوظيفة  4352 :المصادر الجديدة للكهرباء
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
2,008,000
مجموع الوظيفة رقم 2,008,000 4352
مجموع الفصل رقم 3

10,577,800

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط
الفصل 4 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
9,000
مجموع الوظيفة رقم 9,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط
الفصل 4 :
الوظيفة  4321 :ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند
11
12
13
14
16

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
112,400
385,000
569,000
25,000,000
23,000
مجموع الوظيفة رقم 26,089,400 4321
مجموع الفصل رقم 4

26,098,400

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  206 :هيئة ادارة قطاع البترول  -المديرية العامة للنفط
الوظيفة  4321 :ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000,000
مجموع الوظيفة رقم 10,000,000 4321
مجموع الفصل رقم 206

10,000,000

مجموع الباب رقم 18

51,452,500

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  19 :وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
82,000
مجموع الوظيفة رقم 82,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  19 :وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية
الفصل 1 :
الوظيفة  4731 :ادارة وتنمية القطاع
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

النفقات المقدرة لعام 2017
392,400
13,262,000
4,517,500
195,000
1,398,000
مجموع الوظيفة رقم 19,764,900 4731

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  19 :وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية
الفصل 1 :
الوظيفة  4732 :المكاتب السياحية والحمالت االعالنية
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,750,000
مجموع الوظيفة رقم 5,750,000 4732
مجموع الفصل رقم 1

25,596,900

مجموع الباب رقم 19

25,596,900

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 810

النفقات المقدرة لعام 2017
80,000
80,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة  841 :اللوازم ,االدارة والتنظيم
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 841

النفقات المقدرة لعام 2017
507,200
2,161,000
1,545,500
5,000
484,000
4,702,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة .... 842 :تشغيل التجهيزات ,المكتبات ,المتاحف والمسارح ,المعالم
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 842

النفقات المقدرة لعام 2017
4,690,000
4,690,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة  860 :بحوث وتنمية خاصة بالطوائف,الثقافة والترفيه
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 860

النفقات المقدرة لعام 2017
700,000
700,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
60,000
مجموع الوظيفة رقم 60,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

10,232,700

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار
الفصل 3 :
الوظيفة .... 842 :تشغيل التجهيزات ,المكتبات ,المتاحف والمسارح ,المعالم
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 842

النفقات المقدرة لعام 2017
516,600
242,000
4,145,000
5,000
152,000
5,060,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار
الفصل 3 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
60,000
مجموع الوظيفة رقم 60,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

5,120,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
الفصل  231 :المعهد الوطني العالي للموسيقى  -المديرية العامة للثقافة
الوظيفة .... 842 :تشغيل التجهيزات ,المكتبات ,المتاحف والمسارح ,المعالم
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 842

النفقات المقدرة لعام 2017
17,175,000
17,175,000

مجموع الفصل رقم 231

17,175,000

مجموع الباب رقم 20

32,528,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  21 :وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة
الفصل 1 :
الوظيفة  551 :ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 551

النفقات المقدرة لعام 2017
3,041,000
3,041,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  21 :وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة
الفصل 1 :
الوظيفة  561 :االدارة ,التنظيم والتنفيذ
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 561

النفقات المقدرة لعام 2017
326,400
1,075,000
2,624,500
2,552,000
87,000
6,664,900

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  21 :وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
65,000
مجموع الوظيفة رقم 65,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

9,770,900

مجموع الباب رقم 21

9,770,900

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  22 :وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
150,000
مجموع الوظيفة رقم 150,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  22 :وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي
الفصل 1 :
الوظيفة  1072 :المهجرين
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

النفقات المقدرة لعام 2017
271,850
1,196,000
3,961,827
1,300,000
41,000
مجموع الوظيفة رقم 6,770,677 1072
مجموع الفصل رقم 1

6,920,677

مجموع الباب رقم 22

6,920,677

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  23 :وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة
الفصل 1 :
الوظيفة  831 :االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 831

النفقات المقدرة لعام 2017
542,800
765,000
1,229,500
5,650,000
495,000
8,682,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  23 :وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة
الفصل 1 :
الوظيفة  832 :االنشاءات الرياضية والترفيهية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 832

النفقات المقدرة لعام 2017
4,000,000
4,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  23 :وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
45,000
مجموع الوظيفة رقم 45,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

12,727,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  23 :وزارة الشباب و الرياضة
الفصل  232 :المدينة الرياضية  -المديرية العامة للشباب و الرياضة
الوظيفة  832 :االنشاءات الرياضية والترفيهية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 832

النفقات المقدرة لعام 2017
1,310,000
1,310,000

مجموع الفصل رقم 232

1,310,000

مجموع الباب رقم 23

14,037,300

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  474 :االعمال الحرفية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 474

النفقات المقدرة لعام 2017
1,250,000
1,250,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  733 :خدمات االستشفاء المتخصصة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 733

النفقات المقدرة لعام 2017
500,000
500,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  745 :خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 745

النفقات المقدرة لعام 2017
100,000
100,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  951 :برامج تعليمية للراشدين
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 951

النفقات المقدرة لعام 2017
230,000
230,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1011 :المرض
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
170,000
مجموع الوظيفة رقم 170,000 1011

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1012 :العجز
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
7,400,000
مجموع الوظيفة رقم 7,400,000 1012

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1021 :الحماية االجتماعية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة

النفقات المقدرة لعام 2017
2,144,000
493,000
4,659,500
66,000
مجموع الوظيفة رقم 7,362,500 1021

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 14التحويالت
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
6,000,000
115,000
مجموع الوظيفة رقم 6,115,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1042 :تقديمات عينية
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
450,000
مجموع الوظيفة رقم 450,000 1042

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1046 :مساعدات لالطفال والشباب
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
800,000
مجموع الوظيفة رقم 800,000 1046

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1071 :حماية اجتماعية
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
10,150,000
مجموع الوظيفة رقم 10,150,000 1071

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1081 :بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,120,000
مجموع الوظيفة رقم 1,120,000 1081

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 14التحويالت

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
190,850,000
مجموع الوظيفة رقم 190,850,000 1091
مجموع الفصل رقم 1

226,497,500

مجموع الباب رقم 24

226,497,500

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة
الفصل 1 :
الوظيفة  484 :بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 484

النفقات المقدرة لعام 2017
1,200,000
1,200,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
68,000
مجموع الوظيفة رقم 68,000 1041

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة
الفصل 1 :
الوظيفة  4421 :ادارة القطاع
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة

النفقات المقدرة لعام 2017
468,000
932,500
3,174,500
450,000
363,000
مجموع الوظيفة رقم 5,388,000 4421
مجموع الفصل رقم 1

6,656,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
الفصل  233 :مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية  -المديرية العامة للصناعة
الوظيفة  4421 :ادارة القطاع
البند
 14التحويالت

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,100,000
مجموع الوظيفة رقم 1,100,000 4421
مجموع الفصل رقم 233

1,100,000

مجموع الباب رقم 25

7,756,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  26 :النفقات المشتركة
الديون المتوجبة االداء
الفصل 1 :
الوظيفة  180 :عمليات الدين العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 17النفقات المالية
مجموع الوظيفة رقم 180

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
7,100,000,000
7,100,000,000
7,100,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  26 :النفقات المشتركة
معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الفصل 2 :
الوظيفة  1023 :معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 15منافع اجتماعية
مجموع الوظيفة رقم 1023

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
2,250,000,000
2,250,000,000
2,250,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  26 :النفقات المشتركة
دعم مؤسسة كهرباء لبنان
الفصل 3 :
الوظيفة  4351 :المصادر التقليدية للكهرباء
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 4351

النفقات المقدرة لعام 2017
2,100,000,000
2,100,000,000

مجموع الفصل رقم 3

2,100,000,000

مجموع الباب رقم 26

11,450,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  27 :احتياطي الموازنة
احتياطي للنفقات المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند
12
13
15
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
منافع اجتماعية
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 190

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
1,000,000
14,000,000
146,000,000
75,000,000
236,000,000
236,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  27 :احتياطي الموازنة
احتياطي للنفقات الطارئة واالستثنائية
الفصل 2 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 18النفقات الطارئة واالستثنائية
مجموع الوظيفة رقم 190

النفقات المقدرة لعام 2017
1,152,042,437
1,152,042,437

مجموع الفصل رقم 2

1,152,042,437

مجموع الباب رقم 27

1,388,042,437

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة الجمهورية
الباب 1 :
رئاسة الجمهورية
الفصل 1 :
الوظيفة  111 :رئاسة الجمهورية
البند

بآالف الليرات

مجموع الوظيفة رقم 111

النفقات المقدرة لعام 2017
1,815,000
3,803,800
5,618,800

بيان التبويب

مجموع الفصل رقم 1

5,618,800

مجموع الباب رقم 1

5,618,800

 226تجهيزات
 228صيانة

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
مجلس النواب
الباب 2 :
مجلس النواب
الفصل 1 :
الوظيفة  113 :مجلس النواب
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 113

النفقات المقدرة لعام 2017
2,512,500
1,750,000
4,262,500

مجموع الفصل رقم 1

4,262,500

مجموع الباب رقم 2

4,262,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 :
الوظيفة  112 :رئاسة مجلس الوزراء
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 112

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
1,415,000
3,450,000
4,865,000
4,865,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
ديوان المحاسبة
الفصل 2 :
الوظيفة  115 :ديوان المحاسبة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 115

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
71,250
30,000
101,250
101,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
مجلس الخدمة المدنية
الفصل 3 :
الوظيفة  141 :وظيفة عامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 141

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
88,500
25,000
113,500
113,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
التفتيش المركزي
الفصل 4 :
الوظيفة  142 :مراقبة إدارية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 142

مجموع الفصل رقم 4

النفقات المقدرة لعام 2017
87,750
27,000
114,750
114,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
دوائر االفتاء
الفصل 5 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 5

النفقات المقدرة لعام 2017
36,040
38,000
74,040
74,040

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المحاكم الشرعية السنية
الفصل 6 :
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 337

مجموع الفصل رقم 6

النفقات المقدرة لعام 2017
48,750
31,000
79,750
79,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المجلس االسالمي الشيعي االعلى
الفصل 7 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 7

النفقات المقدرة لعام 2017
21,750
14,000
35,750
35,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
االفتاء الجعفري
الفصل 8 :
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 8

النفقات المقدرة لعام 2017
15,000
3,000
18,000
18,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
المحاكم الشرعية الجعفرية
الفصل 9 :
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 337

مجموع الفصل رقم 9

النفقات المقدرة لعام 2017
82,500
42,000
124,500
124,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  10 :مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 10

النفقات المقدرة لعام 2017
9,750
4,000
13,750
13,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  11 :المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة  337 :المحاكم الدينية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 337

مجموع الفصل رقم 11

النفقات المقدرة لعام 2017
33,750
12,000
45,750
45,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  12 :المجلس االسالمي العلوي
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 12

النفقات المقدرة لعام 2017
6,948
5,500
12,448
12,448

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  13 :الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة  142 :مراقبة إدارية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 142

مجموع الفصل رقم 13

النفقات المقدرة لعام 2017
24,750
4,000
28,750
28,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  14 :ادارة االحصاء المركزي
الوظيفة  122 :تخطيط واحصاء
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 122

مجموع الفصل رقم 14

النفقات المقدرة لعام 2017
99,750
20,000
1,000,000
1,119,750
1,119,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  15 :االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع
الوظيفة  250 :الدفاع (غير مصنفة(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
مجموع الوظيفة رقم 250

مجموع الفصل رقم 15

النفقات المقدرة لعام 2017
4,940
4,940
4,940

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  16 :المديرية العامه المن الدولة
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 360

مجموع الفصل رقم 16

النفقات المقدرة لعام 2017
3,932,500
300,000
515,000
4,747,500
4,747,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  17 :المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
الوظيفة  810 :اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 810

مجموع الفصل رقم 17

النفقات المقدرة لعام 2017
15,000
10,000
25,000
25,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  18 :نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
الوظيفة  160 :بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 160

مجموع الفصل رقم 18

النفقات المقدرة لعام 2017
382,125
225,000
607,125
607,125

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  201 :مجلس الجنوب  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  1071 :حماية اجتماعية
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
60,000,000
مجموع الوظيفة رقم 60,000,000 1071
مجموع الفصل رقم 201

60,000,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  202 :مجلس اإلنماء و اإلعمار  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  4751 :ادارة وتنمية المشاريع
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
656,000,000
مجموع الوظيفة رقم 656,000,000 4751
مجموع الفصل رقم 202

656,000,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  209 :المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  121 :الشؤون االقتصادية
البند

بيان التبويب

 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 121

مجموع الفصل رقم 209

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
82,601,847
82,601,847
82,601,847

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  211 :الهيئة العليا لإلغاثة  -رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة  1091 :حماية اجتماعية غير مصنفة
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
66,087,781
مجموع الوظيفة رقم 66,087,781 1091
مجموع الفصل رقم 211

66,087,781

مجموع الباب رقم 3

876,821,181

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
المجلس الدستوري
الباب 4 :
المجلس الدستوري
الفصل 1 :
الوظيفة  114 :المجلس الدستوري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 114

النفقات المقدرة لعام 2017
1,125
36,500
37,625

مجموع الفصل رقم 1

37,625

مجموع الباب رقم 4

37,625

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة العدل
الباب 5 :
االدارة المركزية
الفصل 1 :
الوظيفة  330 :العدل
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 330

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
318,750
158,000
476,750
476,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة العدل
الباب 5 :
المحاكم العدلية
الفصل 2 :
الوظيفة  335 :المحاكم االدارية والمدنية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 335

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
1,068,750
25,000
450,000
1,543,750
1,543,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة العدل
الباب 5 :
مجلس شورى الدولة
الفصل 3 :
الوظيفة  332 :مجلس شورى الدولة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 332

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
123,000
19,000
142,000
142,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة العدل
الباب 5 :
محكمة التمييز
الفصل 4 :
الوظيفة  335 :المحاكم االدارية والمدنية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
مجموع الوظيفة رقم 335

النفقات المقدرة لعام 2017
53,250
53,250

مجموع الفصل رقم 4

53,250

مجموع الباب رقم 5

2,215,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
االدارة المركزية
الفصل 1 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 130

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
453,750
240,000
693,750
693,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
البعثات في الخارج
الفصل 2 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 130

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
1,500,000
5,500,000
7,000,000
7,000,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الخارجية و المغتربين
الباب 6 :
المديرية العامة للمغتربين
الفصل 3 :
الوظيفة  130 :الشؤون الخارجية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 130

النفقات المقدرة لعام 2017
93,000
20,000
113,000

مجموع الفصل رقم 3

113,000

مجموع الباب رقم 6

7,806,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  310 :خدمات الشرطة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 310

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
438,750
550,500
989,250
989,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين(
الفصل 2 :
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 360

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
18,750
43,000
61,750
61,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  312 :تشغيل خدمات الشرطة
البند
222
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
ابنية
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 312

النفقات المقدرة لعام 2017
1,000,000
49,200,000
8,100,000
14,555,000
500,000
73,355,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
قوى األمن الداخلي و السجون
الفصل 3 :
الوظيفة  341 :ادارة تأديبية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 341

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
2,100,000
3,000,000
2,685,000
7,785,000
81,140,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
األمن العام
الفصل 4 :
الوظيفة  360 :التنظيم واألمن العام (غير المصنفة(
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 360

مجموع الفصل رقم 4

النفقات المقدرة لعام 2017
25,720,000
1,500,000
3,290,000
30,510,000
30,510,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية العامة لألحوال الشخصية
الفصل 5 :
الوظيفة  172 :األحوال الشخصية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 172

مجموع الفصل رقم 5

النفقات المقدرة لعام 2017
129,000
1,215,000
1,344,000
1,344,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية
الفصل 7 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 7

النفقات المقدرة لعام 2017
15,000
12,500
27,500
27,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
محافظة بيروت
الفصل 8 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 8

النفقات المقدرة لعام 2017
6,740
1,000
7,740
7,740

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
محافظة جبل لبنان
الفصل 9 :
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 9

النفقات المقدرة لعام 2017
21,562
12,000
33,562
33,562

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  10 :محافظة الشمال
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 10

النفقات المقدرة لعام 2017
28,500
6,000
34,500
34,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  11 :محافظة البقاع
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 11

النفقات المقدرة لعام 2017
17,250
2,000
19,250
19,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  12 :محافظة الجنوب
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 12

النفقات المقدرة لعام 2017
29,250
13,000
42,250
42,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  13 :محافظة النبطية
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 13

النفقات المقدرة لعام 2017
19,875
19,875
19,875

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  14 :محافظة بعلبك الهرمل
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

مجموع الفصل رقم 14

النفقات المقدرة لعام 2017
23,375
2,000
25,375
25,375

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة الداخلية و البلديات
الباب 7 :
الفصل  15 :محافظة عكار
الوظيفة  116 :إدارة شؤون المناطق
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 116

النفقات المقدرة لعام 2017
26,250
5,000
31,250

مجموع الفصل رقم 15

31,250

مجموع الباب رقم 7

114,286,302

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة المالية
الباب 8 :
مديرية الماليه العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 123

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
11,910,000
4,500,000
16,410,000
16,410,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة المالية
الباب 8 :
ادارة الجمارك
الفصل 3 :
الوظيفة  125 :الشؤون الجمركية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 125

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
3,783,750
3,360,000
7,143,750
7,143,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة المالية
الباب 8 :
المديرية العامة للشوؤن العقارية
الفصل 4 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 123

النفقات المقدرة لعام 2017
6,607,500
675,000
1,000,000
8,282,500

مجموع الفصل رقم 4

8,282,500

مجموع الباب رقم 8

31,836,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  450 :النقل
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 450

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
48,750
20,000
68,750
68,750

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

البند
221
223
226
227
228
229

الجزء الثاني (أ(
2
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية
2
 4512أشغال الطرق
بيان التبويب

اراضي
استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
125,000
3,000,000
1,507,500
18,300,000
293,775,000
2,100,000
مجموع الوظيفة رقم 318,807,500 4512
مجموع الفصل رقم 2

318,807,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
المديرية العامة للتنظيم المدني
الفصل 3 :
الوظيفة  661 :االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 661

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
78,750
41,000
1,000,000
1,119,750
1,119,750

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء الثاني (أ(
2
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للطيران المدني
4
 4541الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند
 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,980,000
1,920,000
250,000
مجموع الوظيفة رقم 4,150,000 4541
مجموع الفصل رقم 4

4,150,000

الجزء
الباب :
الفصل :
الوظيفة :
:

الجزء الثاني (أ(
2
وزارة األشغال العامة والنقل
9
المديرية العامة للنقل البري و البحري
5
 4521الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

البند
226
227
228
229

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
467,250
1,625,000
255,000
1,165,000
مجموع الوظيفة رقم 3,512,250 4521
مجموع الفصل رقم 5

3,512,250

مجموع الباب رقم 9

327,658,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية
الفصل 1 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
37,500
71,000
108,500
108,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الجيش
الفصل 2 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 210

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
40,918,750
25,650,000
25,170,000
140,000
91,878,750
91,878,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية
الفصل 3 :
الوظيفة  336 :المحاكم الخاصة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 336

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
21,380
13,000
34,380
34,380

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة
الفصل 4 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

مجموع الفصل رقم 4

النفقات المقدرة لعام 2017
140,250
335,000
475,250
475,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة
الفصل 5 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

مجموع الفصل رقم 5

النفقات المقدرة لعام 2017
24,750
30,000
54,750
54,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري
الفصل 6 :
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
11,250
7,500
18,750

مجموع الفصل رقم 6

18,750

مجموع الباب رقم 10

92,570,380

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 981

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
30,000
15,000
45,000
45,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية
الفصل 2 :
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند

بآالف الليرات

مجموع الوظيفة رقم 981

النفقات المقدرة لعام 2017
97,500
3,080,000
3,177,500

بيان التبويب

مجموع الفصل رقم 2

3,177,500

 226تجهيزات
 228صيانة

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم االساسي
الفصل 3 :
الوظيفة  912 :التعليم األساسي
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 912

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
2,625,000
700,000
3,325,000
3,325,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية  -التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الفصل 4 :
الوظيفة  922 :التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 922

مجموع الفصل رقم 4

النفقات المقدرة لعام 2017
862,500
200,000
1,062,500
1,062,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي
الفصل 5 :
الوظيفة  941 :التعليم الجامعي
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 941

مجموع الفصل رقم 5

النفقات المقدرة لعام 2017
30,000
80,000
110,000
110,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الفصل 6 :
الوظيفة  923 :التعليم الثانوي المهني والتقني
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 923

النفقات المقدرة لعام 2017
647,500
380,000
1,027,500

مجموع الفصل رقم 6

1,027,500

مجموع الباب رقم 11

8,747,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة
الفصل 1 :
الوظيفة  760 :الصحة غير المصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 760

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
1,351,500
410,000
1,761,500
1,761,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  12 :وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة
الفصل 2 :
الوظيفة  725 :المختبرات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 725

النفقات المقدرة لعام 2017
182,250
25,000
207,250

مجموع الفصل رقم 2

207,250

مجموع الباب رقم 12

1,968,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  13 :وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة
الفصل 1 :
الوظيفة  411 :االقتصاد العام
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 411

النفقات المقدرة لعام 2017
156,000
110,000
266,000

مجموع الفصل رقم 1

266,000

مجموع الباب رقم 13

266,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة
الفصل 1 :
الوظيفة  421 :الشؤون والخدمات الزراعية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 421

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
5,351,250
1,102,000
100,000
6,553,250
6,553,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية
الفصل 2 :
الوظيفة  4221 :ادارة وتنمية قطاع االحراج
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
4,680,000
مجموع الوظيفة رقم 4,680,000 4221
مجموع الفصل رقم 2

4,680,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات
الفصل 3 :
الوظيفة  4212 :تنمية القطاع الزراعي
البند
 226تجهيزات
 228صيانة

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
146,250
30,000
مجموع الوظيفة رقم 176,250 4212
مجموع الفصل رقم 3

176,250

مجموع الباب رقم 14

11,409,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  15 :وزارة االتصاالت
البريد
الفصل 1 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
12,000
11,000
23,000

مجموع الفصل رقم 1

23,000

مجموع الباب رقم 15

23,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  16 :وزارة العمل
العمل
الفصل 1 :
الوظيفة  412 :العمالة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 412

النفقات المقدرة لعام 2017
276,750
96,000
372,750

مجموع الفصل رقم 1

372,750

مجموع الباب رقم 16

372,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  17 :وزارة االعالم
االعالم
الفصل 1 :
الوظيفة  851 :االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 851

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
150,000
115,000
265,000
265,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  17 :وزارة االعالم
مديرية االذاعة
الفصل 2 :
الوظيفة  852 :تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 852

النفقات المقدرة لعام 2017
3,071,250
505,000
3,576,250

مجموع الفصل رقم 2

3,576,250

مجموع الباب رقم 17

3,841,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  430 :الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه
البند
224
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
استمالكات لالنشاءات المائية
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 430

النفقات المقدرة لعام 2017
13,300,000
236,250
5,000,000
3,040,000
10,000,000
31,576,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  562 :حماية البيئة غير مصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 562

النفقات المقدرة لعام 2017
31,000,000
31,000,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 631

النفقات المقدرة لعام 2017
76,000,000
76,000,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الفصل 2 :
الوظيفة  4351 :المصادر التقليدية للكهرباء
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
15,800,000
مجموع الوظيفة رقم 15,800,000 4351
مجموع الفصل رقم 2

154,376,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار
الفصل 3 :
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 631

مجموع الفصل رقم 3

النفقات المقدرة لعام 2017
52,500
20,000
4,140,000
60,000
4,272,500
4,272,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط
الفصل 4 :
الوظيفة  4321 :ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند
 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
25,500
19,000
5,000,000
مجموع الوظيفة رقم 5,044,500 4321
مجموع الفصل رقم 4

5,044,500

مجموع الباب رقم 18

163,693,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  19 :وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية
الفصل 1 :
الوظيفة  4731 :ادارة وتنمية القطاع
البند
 226تجهيزات
 228صيانة

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
69,375
45,000
مجموع الوظيفة رقم 114,375 4731
مجموع الفصل رقم 1

114,375

مجموع الباب رقم 19

114,375

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة
الفصل 2 :
الوظيفة  841 :اللوازم ,االدارة والتنظيم
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 841

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
97,500
4,560,000
4,657,500
4,657,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  20 :وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار
الفصل 3 :
الوظيفة .... 842 :تشغيل التجهيزات ,المكتبات ,المتاحف والمسارح ,المعالم
البند
223
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 842

النفقات المقدرة لعام 2017
1,500,000
105,000
600,000
7,055,000
50,000
9,310,000

مجموع الفصل رقم 3

9,310,000

مجموع الباب رقم 20

13,967,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  21 :وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة
الفصل 1 :
الوظيفة  561 :االدارة ,التنظيم والتنفيذ
البند
223
226
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات
تجهيزات
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 561

النفقات المقدرة لعام 2017
150,000
129,750
170,000
800,000
1,249,750

مجموع الفصل رقم 1

1,249,750

مجموع الباب رقم 21

1,249,750

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  22 :وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي
الفصل 1 :
الوظيفة  1072 :المهجرين
البند
 226تجهيزات
 228صيانة

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
40,481
80,000
مجموع الوظيفة رقم 120,481 1072
مجموع الفصل رقم 1

120,481

مجموع الباب رقم 22

120,481

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  23 :وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة
الفصل 1 :
الوظيفة  831 :االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 831

النفقات المقدرة لعام 2017
86,250
1,389,000
1,475,250

مجموع الفصل رقم 1

1,475,250

مجموع الباب رقم 23

1,475,250

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  24 :وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية
الفصل 1 :
الوظيفة  1021 :الحماية االجتماعية
البند
 226تجهيزات
 228صيانة

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
82,500
99,000
مجموع الوظيفة رقم 181,500 1021
مجموع الفصل رقم 1

181,500

مجموع الباب رقم 24

181,500

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة
الفصل 1 :
الوظيفة  4421 :ادارة القطاع
البند
 226تجهيزات
 228صيانة

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
135,000
78,000
مجموع الوظيفة رقم 213,000 4421
مجموع الفصل رقم 1

213,000

مجموع الباب رقم 25

213,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
رئاسة مجلس الوزراء
الباب 3 :
الفصل  100 :المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق
الوظيفة  4751 :ادارة وتنمية المشاريع
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
70,000,000
مجموع الوظيفة رقم 70,000,000 4751
مجموع الفصل رقم 100

70,000,000

مجموع الباب رقم 3

70,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  100 :اعمال التحديد و التحرير و الكيل و المسح ووضع الخرائط النهائية في جميع االراضي اللبنانية
الوظيفة  661 :االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة
البند

بيان التبويب

 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 661

مجموع الفصل رقم 100

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
5,000,000
5,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  101 :انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 123

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
3,500,000
3,500,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  101 :انشاء ابنية وزارة المالية والمبنى الموحد الدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
الوظيفة  125 :الشؤون الجمركية
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 125

مجموع الفصل رقم 101

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,000,000
1,000,000
4,500,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  102 :تسديد ديون وتعويضات االستمالكات
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 224استمالكات لالنشاءات المائية
مجموع الوظيفة رقم 631

النفقات المقدرة لعام 2017
47,000,000
47,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة المالية
الباب 8 :
الفصل  102 :تسديد ديون وتعويضات االستمالكات
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند

بيان التبويب

 223استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
62,000,000
مجموع الوظيفة رقم 62,000,000 4512
مجموع الفصل رقم 102

109,000,000

مجموع الباب رقم 8

118,500,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  106 :اعمال الضم والفرز
الوظيفة  661 :االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 661

مجموع الفصل رقم 106

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000,000
10,000,000
10,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  122 :مشروع انشاءات مرافئ الصيد و النزهة
الوظيفة  4231 :ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
16,567,874
مجموع الوظيفة رقم 16,567,874 4231
مجموع الفصل رقم 122

16,567,874

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  128 :توسيع وتأهيل طريق السلطانية  -صيدا
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000,000 4512
مجموع الفصل رقم 128

5,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  129 :مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة  485 :بحوث وتنمية متعلقة بالنقل
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 485

مجموع الفصل رقم 129

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
13,250,000
1,500,000
14,750,000
14,750,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  130 :مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
الوظيفة  4522 :بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
8,000,000
1,000,000
مجموع الوظيفة رقم 9,000,000 4522
مجموع الفصل رقم 130

9,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  132 :تنفيذ طريق القديسين جبيل-البترون-بما فيه األستمالك
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000,000 4512
مجموع الفصل رقم 132

5,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  134 :استكمال تنفيذ طريق كفررمان-مرجعيون-بما فيه األستمالك
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند
 227انشاءات قيد التنفيذ

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
9,500,000
مجموع الوظيفة رقم 9,500,000 4512
مجموع الفصل رقم 134

9,500,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  135 :استكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس  -الحدود الشمالية ,قسم البداوي  -الحدود الشمالية
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند
 228صيانة

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000,000 4512
مجموع الفصل رقم 135

5,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
وزارة األشغال العامة والنقل
الباب 9 :
الفصل  136 :استكمال وتأهيل طريق التوفيقية  -رأس بعلبك  -القاع
الوظيفة  4512 :أشغال الطرق
البند
 228صيانة

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
مجموع الوظيفة رقم 5,000,000 4512
مجموع الفصل رقم 136

5,000,000

مجموع الباب رقم 9

79,817,874

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الفصل  111 :تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 227انشاءات قيد التنفيذ
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

مجموع الفصل رقم 111

النفقات المقدرة لعام 2017
219,490,000
67,840,000
49,730,000
337,060,000
337,060,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  10 :وزارة الدفاع الوطني
الفصل  112 :إزالة القنابل العنقودية
الوظيفة  210 :الدفاع العسكري
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 210

النفقات المقدرة لعام 2017
5,000,000
5,000,000

مجموع الفصل رقم 112

5,000,000

مجموع الباب رقم 10

342,060,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  118 :انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
الوظيفة  981 :تعليم غير مصنف
البند

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 981

مجموع الفصل رقم 118

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
3,500,000
500,000
4,000,000
4,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  119 :انشاء وتجهيز ابنية مدرسية
الوظيفة  912 :التعليم األساسي
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 912

النفقات المقدرة لعام 2017
1,012,500
2,500,000
950,000
387,500
4,850,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  119 :انشاء وتجهيز ابنية مدرسية
الوظيفة  922 :التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 922

النفقات المقدرة لعام 2017
310,000
1,350,000
310,000
180,000
2,150,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  119 :انشاء وتجهيز ابنية مدرسية
الوظيفة  923 :التعليم الثانوي المهني والتقني
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 923

مجموع الفصل رقم 119

النفقات المقدرة لعام 2017
700,000
1,500,000
600,000
200,000
3,000,000
10,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  11 :وزارة التربية و التعليم العالي
الفصل  122 :تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث
الوظيفة  941 :التعليم الجامعي
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 941

النفقات المقدرة لعام 2017
15,000,000
15,000,000

مجموع الفصل رقم 122

15,000,000

مجموع الباب رقم 11

29,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  14 :وزارة الزراعة
الفصل  100 :معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب
الوظيفة  421 :الشؤون والخدمات الزراعية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 421

النفقات المقدرة لعام 2017
200,000
200,000

مجموع الفصل رقم 100

200,000

مجموع الباب رقم 14

200,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  105 :مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 631

مجموع الفصل رقم 105

النفقات المقدرة لعام 2017
56,000,000
56,000,000
56,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  108 :مشاريع التجهيز الكهربائي
الوظيفة  4351 :المصادر التقليدية للكهرباء
البند
 226تجهيزات

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
12,000,000
مجموع الوظيفة رقم 12,000,000 4351
مجموع الفصل رقم 108

12,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  109 :مشاريع مياه الري
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 631

مجموع الفصل رقم 109

النفقات المقدرة لعام 2017
3,550,000
3,550,000
3,550,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  113 :معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب  -المديرية العامة للموارد المائية
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 631

مجموع الفصل رقم 113

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
92,000,000
8,000,000
100,000,000
100,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  18 :وزارة الطاقة والمياه
الفصل  114 :معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب  -المديرية العامة لالستثمار
الوظيفة  631 :االدارة  ,البناء ,االستثمار والتخطيط
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 631

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
400,000
400,000

مجموع الفصل رقم 114

400,000

مجموع الباب رقم 18

171,950,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  21 :وزارة البيئة
الفصل  103 :معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب
الوظيفة  562 :حماية البيئة غير مصنفة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 562

النفقات المقدرة لعام 2017
1,500,000
1,500,000
3,000,000

مجموع الفصل رقم 103

3,000,000

مجموع الباب رقم 21

3,000,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  25 :وزارة الصناعة
الفصل  100 :معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب
الوظيفة  484 :بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 484

النفقات المقدرة لعام 2017
200,000
200,000

مجموع الفصل رقم 100

200,000

مجموع الباب رقم 25

200,000

الجزء  : 1واردات املوازنات امللحقة
الباب  : 108مديرية اليانصيب الوطني
الفصل  : 1مديرية اليانصيب الوطني
موازنة العام 2017
)ل.ل(.
رقم
البند
الفقرة

1

بيان الفصول
حاصالت بيع األوراق

مجموع البند رقم 1
2

إيرادات اللوتو اللبناني

مجموع البند رقم 2
3

إيرادات اليانصيب الفوري

مجموع البند رقم 3
4

إيرادات مختلفة

مجموع البند رقم 4
5

الواردات املقدرة
لعام 2016

وفر سنين سابقة غير محولة

مجموع البند رقم 5
مجموع الفصل رقم 1

مجموع الباب رقم 108

الواردات املقدرة
للعام 2017

الفرق
في الواردات املقدرة

44,000,000,000

44,000,000,000

0

44,000,000,000

44,000,000,000

0

50,000,000,000

50,000,000,000

0

50,000,000,000

50,000,000,000

0

6,534,000,000

6,534,000,000

0

6,534,000,000

6,534,000,000

0

266,000,000

266,000,000

0

266,000,000

266,000,000

0

0

15,000,000,000

15,000,000,000

0

15,000,000,000

15,000,000,000

100,800,000,000

115,800,000,000

15,000,000,000

100,800,000,000

115,800,000,000

15,000,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  108 :مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني
الفصل 1 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 123

النفقات المقدرة لعام 2017
54,500
10,990,000
530,000
18,026,000
29,600,500

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  108 :مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
20,000
مجموع الوظيفة رقم 20,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

29,620,500

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  108 :مديرية اليانصيب الوطني
التحويالت
الفصل 2 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 190

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
83,000,000
83,000,000
83,000,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  108 :مديرية اليانصيب الوطني
احتياطي الموازنة
الفصل 4 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
 15منافع اجتماعية
 18النفقات الطارئة واالستثنائية
مجموع الوظيفة رقم 190

النفقات المقدرة لعام 2017
100,000
374,000
2,610,500
3,084,500

مجموع الفصل رقم 4

3,084,500

مجموع الباب رقم 108

115,705,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  108 :مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني
الفصل 1 :
الوظيفة  123 :شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 123

النفقات المقدرة لعام 2017
85,000
10,000
95,000

مجموع الفصل رقم 1

95,000

مجموع الباب رقم 108

95,000

واردات املوازنات امللحقة
الباب  : 113املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
موازنة العام 2017
رقم
البند

بيان التبويب

الفصل األول :املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري

الواردات املقدرة
للعام 2016

)بآالف الليرات(
الواردات املقدرة
للعام 2017
زيادة

 1مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

29,400,000

28,000,000

 2إيرادات متفرقة

600,000

600,000

الفرق
نقصان

-1,400,000

 3إيرادات مرفأ بيروت

مجموع الفصل األول

30,000,000

28,600,000

0

-1,400,000

الفصل الثاني :رسوم القمح الدقيق والسكر واملصنوعات
السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية
1
2
3
4

رسوم القمح املستورد للغير
رسوم الدقيق املستورد للغير
رسوم السكر واملصنوعات السكرية
رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية

مجموع الفصل الثاني
الفصل الثالث :مساهمة من املوازنة العامة
 1مساهمة من املوازنة العامة لتغطية العجز

مجموع الفصل الثالث

47,561,600

16,664,000

-30,897,600

47,561,600

16,664,000

-30,897,600

الفصل الرابع :مآخوذات من مال االحتياط
 1مأخوذات لتغذية املوازنة

مجموع الفصل الرابع

مجموع قسم الواردات

77,561,600

مجموع الفرق بين العامين 2017-2016

45,264,000

0

-32,297,600

-32,297,600

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  113 :المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 :
الوظيفة  471 :التوزيع والتجارة
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 471

النفقات المقدرة لعام 2017
41,362,400
1,359,600
506,000
483,000
43,711,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  113 :المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
25,000
مجموع الوظيفة رقم 25,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

43,736,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  113 :المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
احتياطي الموازنة
الفصل 4 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

مجموع الوظيفة رقم 190

النفقات المقدرة لعام 2017
500,000
600,000
1,100,000

بيان التبويب

مجموع الفصل رقم 4

1,100,000

مجموع الباب رقم 113

44,836,000

 16نفقات مختلفة
 18النفقات الطارئة واالستثنائية

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  113 :المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 :
الوظيفة  471 :التوزيع والتجارة
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
 229نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 471

النفقات المقدرة لعام 2017
48,000
45,000
335,000
428,000

مجموع الفصل رقم 1

428,000

مجموع الباب رقم 113

428,000

واردات املوازنات امللحقة
الباب  : 115اإلتصاالت (اإليضاحات)
موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 2017
)ل.ل(.
رقم
البند

إيرادات العام
2016

بيان التبويب

الفرق

الواردات املقدرة
2017

1

إيرادات مساهمات الغير في
نفقات اإلنشاء

0

0

2

إيرادات املخابرات
املحلية والخارجية

364,668,287,458

412,274,808,620

3

مخابرات دولية
مخابرات دولية

4

إيرادات التلكس

0

إيضاحات

نقصان

زيادة
0

20.000م

مجموع البند األول:
900.000م* 9.000ل12*.
25.000م* 9.000ل6*.
900.000م*450د* 49ل*12
25.000م*450د* 49ل*6

47,606,521,162

()INCOMING
()OUTGOING

214,317,000,000

188,395,167,815

9,609,680

9,609,680

خطوط حكومية قيد التحصيل قيمتها:
 696.285.791.000ل.ل .لغاية إصدار 2015/12
(نسبة التحصيل )%7

503.936.702د/د* 0.1267دأ *1.500
 206.377.000د/د*1.1*408

20م*1د* 400ل
2د/د* 840ل/د

مجموع البند الرابع:

97,200,000,000
1,350,000,000
238,140,000,000
3,307,500,000

48,740,005,370

20م* 40.000ل12*.

0

0

0

40,000,000

23,537,303,250

مجموع البند الثالث:

0

0

0

40,000,000

خطوط موقوفة قيد التحصيل قيمتها:
 470.746.065.000ل.ل .لغاية إصدار ( 2015/12نسبة
التحصيل )%5

مجموع البند الثاني:
-25,921,832,185

إجمالي الواردات
الغير صافي

T.V.A

طوابع

10,800,000,000
120,000,000

412,274,808,620

37,479,528,056

95,773,170,215
92,621,997,600

8,420,181,600

188,395,167,815

8,420,181,600

9,600,000
8,000
1,680

872,727
727
153

9,609,680

873,607

10,920,000,000

240,000

240,000

الفرق

إيرادات العام
2016

الواردات املقدرة
2017

زيادة

5

إيرادات متنوعة

208,661,171,000

299,388,265,000

90,727,094,000

6

تخابر الخليوي

1,698,000,000,000

بيان التبويب

رقم
البند

إيضاحات

نقصان

خطوط تأجيرية محلية

3,000,000,000

272,727,273

خطوط تأجيرية دولية ()IN+LL+DT

155,000,000,000

14,090,909,091

خطوط ذات منفعة خاصة

5,900,000,000

536,363,636

تراخيص استعمال اجهزة اتصال السلكي

1,000,000,000

90,909,091

400,000

تراخيص استيراد أجهزة

1,538,265,000

139,842,273

800,000

سلفات

100,000,000

0

الغرامات

500,000,000

45,454,545

خدمات النجمة

3,000,000,000

272,727,273

ترقيم مختصر

100,000,000

9,090,909

خطوط ISDN

450,000,000

40,909,091

خطوط E1

6,000,000,000

545,454,545

1,980,000,000,000

DSL

120,000,000,000

10,909,090,909

بث فضائي دائم

500,000,000

45,454,545

محطات SNG

2,300,000,000

209,090,909

380,000

299,388,265,000

27,208,024,090

2,902,000

1,980,000,000,000

180,000,000,000

1,980,000,000,000

180,000,000,000

2,880,067,851,115

253,108,607,353

خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراكات وتأسيس
12*165.000.000.000

مجموع البند السادس:
املجموع العام:

2,880,067,851,115

2,485,656,068,138

420,333,615,162

-25,921,832,185

1,300,000

22,000

مجموع البند الخامس:
282,000,000,000

إجمالي الواردات
الغير صافي

T.V.A

طوابع

10,963,142,000

مجموع الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع:

الفرق بين عامي 2017-2016

264,071,749,353

394,411,782,977

* مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة لعام  2017هي:

2,880,067,851,115

* رسم بلدي /الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع:

264,071,749,353

* مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام  2017هي:

2,880,067,851,115

264,071,749,353 -

= 2,615,996,101,762

* مجموع الواردات الصافي ملشروع موازنة العام  2016هي:

2,485,656,068,138

226,252,316,648 -

= 2,259,403,751,490

م = مشترك

ل = ليرة لبنانية

د = دقيقة

ل/د= ليرة لبنانية دولية

د/د = دقيقة

د/أ = دوالر أميركي

د/ل = دقيقة ليلية

د/ن = دقيقة نهارية

واردات املوازنات امللحقة
الباب  : 115اإلتصاالت (اإليضاحات)
موازنة واردات املديرية العامة لالستثمار والصيانة للعام 2017
)ل.ل(.
رقم
البند

بيان التبويب

إيرادات العام
2016

الفرق

الواردات املقدرة
2017

إجمالي الواردات
الغير صافي

نقصان

زيادة

طوابع

T.V.A

1

إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء

0

0

0

0

0

0

40,000,000

2

إيرادات املخابرات
املحلية والخارجية

364,668,287,458

412,274,808,620

47,606,521,162

0

412,274,808,620

37,479,528,056

10,920,000,000

214,317,000,000

188,395,167,815

0

-25,921,832,185

188,395,167,815

3

مخابرات دولية ()INCOMING
مخابرات دولية ()OUTGOING

8,420,181,600

0

4

إيرادات التلكس

9,609,680

9,609,680

0

0

9,609,680

873,607

240,000

5

إيرادات متنوعة

208,661,171,000

299,388,265,000

90,727,094,000

0

299,388,265,000

27,208,024,090

2,902,000

6

تخابر الخليوي

1,698,000,000,000

1,980,000,000,000

282,000,000,000

0

1,980,000,000,000

180,000,000,000

0

2,485,656,068,138

2,880,067,851,115

420,333,615,162

-25,921,832,185

2,880,067,851,115

253,108,607,353

10,963,142,000

املجموع العام:

مجموع الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع:

264,071,749,353

394,411,782,977

الفرق بين عامي 2017-2016

2,880,067,851,115
264,071,749,353

* مجموع الواردات الغير صافي ملوازنة لعام  2017هي:
* رسم بلدي /الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع:

2017
* مجموع الواردات الصافي ملوازنة العام  2017هي:

رسم بلدي  /الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع

2,880,067,851,115

2016

رسم بلدي  /الضريبة على القيمة املضافة  +طوابع

* مجموع الواردات الصافي ملشروع موازنة العام  2016هي2,485,656,068,138 :
م = مشترك

ل = ليرة لبنانية

د = دقيقة

-

= 264,071,749,353

2,615,996,101,762

ل/د= ليرة لبنانية دولية

د/د = دقيقة دولية

-

= 226,252,316,648
د/أ = دوالر أميركي

د/ل = دقيقة ليلية

2,259,403,751,490
د/ن = دقيقة نهارية

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت
الفصل 1 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند
11
12
13
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
3,000
45,000
3,585,000
550,000
4,183,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت
الفصل 1 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
220,000
مجموع الوظيفة رقم 220,000 1041
مجموع الفصل رقم 1

4,403,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت
الفصل 2 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند
11
12
13
14
16

بآالف الليرات

بيان التبويب
مواد استهالكية
خدمات استهالكية
المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
التحويالت
نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
10,000
10,197,000
22,375,000
10,000,000
640,000
43,222,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت
الفصل 2 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بيان التبويب

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
1,100,000
مجموع الوظيفة رقم 1,100,000 1041
مجموع الفصل رقم 2

44,322,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة
الفصل 3 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 11مواد استهالكية
 12خدمات استهالكية
 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
7,750,000
345,000
1,486,000
9,581,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة
الفصل 3 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
335,000
مجموع الوظيفة رقم 335,000 1041
مجموع الفصل رقم 3

9,916,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
ادارة المراقبة العامة
الفصل 4 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
 16نفقات مختلفة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
203,000
10,000
213,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
ادارة المراقبة العامة
الفصل 4 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
7,000
مجموع الوظيفة رقم 7,000 1041
مجموع الفصل رقم 4

220,000

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
التحويالت
الفصل 5 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 14التحويالت
مجموع الوظيفة رقم 190

النفقات المقدرة لعام 2017
1,936,004,711
1,936,004,711

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
التحويالت
الفصل 5 :
الوظيفة  1041 :تقديمات عائلية
البند
 15منافع اجتماعية

بآالف الليرات

بيان التبويب

النفقات المقدرة لعام 2017
200,000
مجموع الوظيفة رقم 200,000 1041
مجموع الفصل رقم 5

1,936,204,711

الجزء االول
الجزء 1 :
الباب  115 :االتصاالت
احتياطي الموازنة
الفصل 7 :
الوظيفة  190 :تحويالت ذات طابع عام بين االدارات
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 13المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها
 16نفقات مختلفة
 18النفقات الطارئة واالستثنائية
مجموع الوظيفة رقم 190

النفقات المقدرة لعام 2017
1,500,000
100,000
7,310,390
8,910,390

مجموع الفصل رقم 7

8,910,390

مجموع الباب رقم 115

2,003,976,101

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت
الفصل 1 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند
226
227
228
229

بآالف الليرات

بيان التبويب
تجهيزات
انشاءات قيد التنفيذ
صيانة
نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية
مجموع الوظيفة رقم 461

مجموع الفصل رقم 1

النفقات المقدرة لعام 2017
36,010,000
91,500,000
1,575,000
15,000,000
144,085,000
144,085,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  115 :االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت
الفصل 2 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 461

مجموع الفصل رقم 2

النفقات المقدرة لعام 2017
317,850,000
317,850,000
317,850,000

الجزء الثاني (أ(
الجزء 2 :
الباب  115 :االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة
الفصل 3 :
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بآالف الليرات

بيان التبويب

 226تجهيزات
 228صيانة
مجموع الوظيفة رقم 461

النفقات المقدرة لعام 2017
65,000
20,000
85,000

مجموع الفصل رقم 3

85,000

مجموع الباب رقم 115

462,020,000

الجزء الثاني (ب(
الجزء 3 :
الباب  115 :االتصاالت
الفصل  100 :تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواها
الوظيفة  461 :ادارة وتنمية قطاع االتصاالت
البند

بيان التبويب

 227انشاءات قيد التنفيذ
مجموع الوظيفة رقم 461

بآالف الليرات

النفقات المقدرة لعام 2017
150,000,000
150,000,000

مجموع الفصل رقم 100

150,000,000

مجموع الباب رقم 115

150,000,000

